










০ স্ম্ক্কেত্র+, 

জরীমুকুন্দদাস প্রণীত । 

কাশীপুর আনন্দময়ী আশ্রম হইতে গ্রন্থকার কৃ ক প্রকাশ্রিত। 

তত সংস্করণ 1 
১৩৩৭ সং ভাত । 

১ 

ুল্য--১০ এক টাকুষ্জরি আনা মাত্র । 





| 'পরমারাধ্য পিতদেৰ 

স্বগীয় /গুরুদয়াল দে 
মহাশয়ের পবিঞ নাষে 

০০০৪] সভ্র 
0 শতিশীশী 

বাবা! 
ননে পভে-*আশাপঞ্চ চাহিয়া" আমরণ ঢঃখ-কষ্ট সভিকাও 

কত আদরে আময,দর লালনপালন করিয়াছ, উদার হদয়ে আমার 

খেয়াল চরিতার্থের, দীর্ঘ অবসর প্রদান করিয়াভ। তোমার 
অবসন্ন বাদ্ধক্ যখন সেবার অবসর পাইতেছিলাম»-দুচিন, 

নিভীক, আত্মনিভরশীল তুমি সেদিন হাসিতে হাসিতে আসান 

দিগক সেবায় বঞ্চিত কীরিঘ়া অমরধামে চলিয়া গেলে। 
চট, এ কর্মাক্ষেত্রে থাকির! থাকিয়া মক্তমৃতি তোমার 

তিমৃদ্তিৎ তোমার জীবনস্থ্রতি আমাকে নেদন! বিজিত কিয়! 

ভোলে । জীবন খুজিয়া, জানার পাত রক্তবন্থ বৈ্লেষণ করিয়। 

পাই তোমার জীবনধ্যাগী কগোরতন 

আমশীববাদ ও অতুলনীয় সেহরাশি 

সাপনার সিদ্ধিত্ঘপ 

তোমাকে দিবার মত আনার কিছুই ছিল না, আজও 

নাই-স-শুধু আত্মতৃপ্তির মানসে আদর মানগসন্দিরে গড়া এই 

“কল্মান্েরাখানি “তামার পবিজ্র নাছ উৎ সগ করিলাম । 

“তামার বড় আদরের 

ঘভত, 

রি. 





ভূমিকা 

এরই “কর্মক্ষেত্র” নাটকথানি বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ নানা স্বানে 

অভিনীত ও আদ্ত হওয়ার পর কতিপয় শ্রদ্ধেয় বন্ধুর অনুরোধে 
পুশ্তকাকারে প্রকাশ করিতে সাহসী, হইলাম । কারাগারের কয়েক 

*্বৎপর বাদে প্রায় যোঁল বৎস কাঁল বাঁংলার বিভিন্ন জিলার শত শত 
'নগর-পল্লীর কোলে" অবিচ্ছেদে ভ্রমণ করিয়া, নানা চিস্তাধারাবিশিষ্ট 

যেমন বহু মনীষীর.সঙ্গলাভ করিয়াছি, আবার মুক-নিরক্ষর, সহজ-সরল, 
পলী মায়ের অগণিত সম্তানের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগের সন্ধান 

পাইয়াছি! উপলব্ধি করিয়াছি, বাঁংলার বুক সম্পদে ভরা, কিন্ত শৃঙ্খলা 

ও বণ্টনের অভাবে সম্পদহীনতায় মৃতপ্রায় । লক্ষ্যদর্ট, উচ্ছত্ঘল এই 
পীড়িত জাঁতিকে সুস্থ বল করার.জন্ঠ ত্যাগী কর্মীর সাহায্যে আদর্শ 

গৃহস্থ গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্তেই এই পকর্ক্ষেত্র” রচিত। 

আমার চিন্তার সকলখানি সকল কর্খীর পছন্দ হইবে, সে আশা 

আমি করি না? স্থান বিশৈষে কর্মের ধারা ৮৮ ওলটপালট হইবেই, 
কিন্ত আমার আশা! আকাঙ্ষার টুরডি ঘে ধার? “আত্মপ্রকাশ করিতে 

চায়, তন্মধ্যে একটা সার্বজনীন ভাব রক্ষার ষে প্রচেই্। রহিয়াছে, 

সেইখানে দাঁড়াইয়া আমার সোণার বাংল'র প্রাণপ্রিয় ভাই ভগ্নিগণকে_ 
ব্যাকুল গ্রাণে আহ্ব্ঠন করিতেছি।* 

আবার বলিতেছি, সত্য সত্যই বাঙ্গালী কাঙ্গালী নয়-_তার 
ঘরের কোণে* ধনৈশ্বধ্য, স্বাস্থ্য-মান-গৌরব সকলই আছে; কে আছে 
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ধার্ালের বন্ধু দেশপ্রেমিক ! নিভৃত পলীর ক্রোড়ে উদার কর্মক্ষেত্র 

বলচিয়া বাংলার অগণিত ক্ষুধার্ত নর-নারীকে সে হারাণ ধনের ফন্ধান 

করিয়। দ'ও-_-আমাকে কৃতার্থ করু। 

আশা ও সাহসে বুক বাঁধিরা “কর্মক্ষেত্র” প্রকাশ করিলা"। 

আমার জ্ঞাতসারে ও ভুল ক্রুটি অনেক রহিয়াছে, সবগুলির উল্লেখ সম্থব 

হইবে না। ৫৭ পৃষ্ঠায় পপ্রণমি তোমারে” ইত্যাদি সুমধুর সঙ্গীতটী 
কবি-ভগিনী জুতা প্রিয়্দা দেব বিরচিত, কিন্ত খথানানে তাহার 
নামটা মুদ্রিত হয় নাই । এভছিন্ন আমি খেখানে ঘেটুকু আমার ভাবের, 

অনুকূলে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার ভাব! বিকৃত না করিয়া, অসঙ্কোচে 

তাঁহা' অভিনয় ও গ্রন্থ মধ্যে সন্রিবিষ্ট করিয়াছি । বাংলার অভিনব 

ভাবধারাঁর প্রথম ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন লেখা». 

আচাঁধ্য শঙ্করের মণিরত্রমালাঃ মাসিকপত্র প্রবর্তক ও আমার জনৈক 

বিশিষ্ট বন্ধুর কিছু লেখা এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ কর! হইরাছে, কিন্ধ 

যথাস্তানে নামোলেখ মম্ভব হয় নাই । আমি প্রত্যেকের নিকট খণী-_-.- 

সকলের উদ্দেশে আমার হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

লীন সেবক-" 

মুকুন্দ। 



নায়ক । 
বাউল ৮১ জনৈক কন্মী গুহস্থ। 

সন্দলাল হায় ৮. ৮০ দবণপুরের অসিদায় । 
হরিযোহন দত্ত ॥ **" "নন্দলালের ম্যানেজার 
রমজান 2 ও প্রজা । 
করিম ১" "০ ৭০৯ এ প্রজা 

প্রমোদ বস্থু এ এঁ বন্ধু ! 

স্থব্েন সেন “৮৮ ** শু বন্ধু। 

মাণিক 22৩৩ শী জমাদার। 

কিশোবীলাল রাঁয় 7" ি নন্দলালের খুংড়া । 

স্রেশ 7 ১৩2 এ পুজ। 
বোৌগেন --" ৪ ্ঁ খী। 

দীনেশ দহ ্তরশের বন্ধু | 

হরিদাস ট ব্য. ০" রি নরেনের পিতা । 

গণেশ বখুবে উরি তি ' নেরুপমার পিত।। 

বারোরা নী, প্যাপ।) 'চার্ধা) নমাশূদ্ বাম হগা।, চাজর মু্বী ইতানি_- 



হেম্লত: 

কাত্যায়নী 

গাগা 
জ্ঞানদ। 

মন্দাকিনী 

হেমাঙিনী 

নিরুপমা 

নায়িকা । 

নন্দলালের শী । 

কিশোরীলালের স্ত্রী ॥ 

খী পুভ্র-বধু । 
বাউলের কন্তা ৷ 

গাগীর ছাত্রী 

এঁ ছাত্রী। 

এ ছাত্রী। 

প্র ছাত্রী । 



খুব পরশ্তাবন। 99 

স্থান-__ধান্যক্ষেত্র | 

রুষক-বালক গণ । 

€ গীত) 

মামা বলে ডাক ঘ্বেখি ভাই, 

ডাক দেখি ভাই সবেরে ! 

মা মা ঝক্লে কাদলে ছেলে, 

মা] কি পারে রুইতে রে ॥ 

জাগিবে জননী কুলকুগুলিনী 

জাগিবে শক্তি জাগিবে রে ঃ 

খাল যাবে প্রাণ দিতে প্রারবি প্রাণ, 

স্বদেশ-কল্যাণ তরে রে ॥ 

মায়ের গ্রীচরণতরী ভরসা করি 

'ভাসাও দেহতরী রে 



০৮০ পঁছি পতি পাসলাসপিপাসস 

২ কম্মক্ষেত্র 

তবে, মা হবে কাগডারী স্থখে যাবি তরি, 

ভয় কি অকুলপাথারে রে ॥ 

দেখ ভারতবাসী এ এলোকেশীর : 

মাণিকহারে হাত কেপেছে রে, 

এ মুকুন্দে কয় আর কারে ভয় 

জয় জয় ডঙ্কা বাজেরে॥ 

( প্রস্থান ) 

প্রথম অহ । 

প্রথম দৃষ্ঠ। 

স্থান-.নন্দলালের বৈঠকখান]। 

নন্দলালঃ কিশোরা বাবু ম্যানেজার, 

বাউল ঠাকুর, মাণিকলাল। 

নন্দনীল।-_আজ প্রায় একমাস হলো আমার স্বাস্থ্যটা কেমন 
ভেঙে গেছে, গায়ে মোটেই বল পাই না, ছু* পা 
হাটুলেই বুক্ট1 যেন কীপতে থাকে, যা খাই তার কিছুই 

হজম হয় না, পেটে অস্ত্রখতো। লেগেই আছে। কবেরাজ 



কন্মাক্ষেত্র ৩ 
আর 

। মহাশয়, আর আমাদের, চ্যারিটেবেল ডিস্পেন্ছেরীর 
ডাক্তার বাবু কত কি ওষধ দ্বিলেন, কিছুতেই ফল হচ্ছে 

ন1; বরং অন্থখ দিন দ্রিন বেড়েই চলেছে, স্বাস্থাটার জন্ম 

কি যে করবো, কিছুই ঠিক করে উঠতে পাচ্ছি না। 

গ্যানেজার।- শুধু বনে ভাবলেই কিছু হবে না, এর জন্য ভাল 

ওষধের ব্যুবস্থা, করা দরকার, স্বাস্থ্যই যর্দি ভাল না 

থাকে, তবে কিসের সংসার আর কিসের পুক্র পরিজন ? 

আপনি ভাল ডাক্তার ডেকে দেখান । 

নন্দলাঁল ।-_আমার্দের ডাক্তার ৰাবু বলেন, পুরী কিন্বা৷ বৈদ্যনাথে 

গিয়ে কিছুদিন থাকলে স্বাস্থ ভাল হ'তে পারে, কিন্তু 

: আমার মন কিছুতেই এগুচ্ছে না। যখনই ভাবি বাড়ী 

ছেড়ে যেতে হবে, জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে বিদেশে গিয়ে 
থাকতে হবে, তখনই গ্রাণটা যেন চমৃকে ওঠে, মনে হয় 

ভেতর থেকে যেন বল্ছে-বিদেশে যেও না, অকল্যাণ 

হবে । & 

ম্যানেজার ।--ওনব কিছু নয় ! কোনদিন বিদেশে যাননি বন! 
তাই মনের এ অবস্থ৷ হয়, কিছুদ্দিন পরে মনের এ অবস্থা 

থাকৃবে না। তবে ধাবার,. পুর্বেব একটা কাজ করুন. 
কলিকাতা" থেকে একজন বড় াত্তপগর এনে দেখান, 
তিনি এসে যে ব্যবস্থা কর্বেন সেব্যবস্থা মত কাজ 
করাই আনি যুক্তিযুক্ত মনে করি । 



নি কম্মাক্ষেত্র 
সা 

নিলি ৪ ২.৩. লা পা পিপল ৪৩ সিটি ভাপা ও 

নন্দলাল ।--আমারও ইচ্ছা! তাই, একজন ডাক্তার ডাকলে 

হয়। কত টাকা লাগবে মনে করো £ 

ম্যানেজার ।--বড় কাউকে আন্তে হ'লে দৈনিক হাজার টাক'র 
কমে হবে না। তার পরে তার যাতায়াত খরচও প্রথম 

শ্রেণীরই দিতে হবে, খাবার ভো কথাই নেই। 
নন্দলাল।--যথেষ্ট খরচ ! একদিনের জন্য আস্বেন, তাতে 

এত টাক! ? বলিঃ সে আসামাতই আমার ব্যারাম ভাল 

হয়ে যাবে নাকি ? 

ম্যানেজার ।--তা না হ'তে পারে, তবে কল্কাতা থেকে অ'ন্তে 

হ'লে তারা এম্নি করেই নিয়ে থাকেন। 

কিশোবীলাল 1-_ দেখে! নন্দ ! তোমার অস্নথ এখনো এমন 
কিছু হয়নি, যাতে কলকাতা থেকে একজন ডাক্তার ন! 

ডাকলেই নয়; বৈগ্ভনাথে যাবারও তেমন প্রয়োজন 
হয়েছে বলে আমার মনে হয় না; কিছুদিন আমাদের 

কবিরাজ মহাশয়ের ওষধ খেয়েই দেখে! না কি হয়ঃ যদি 
এ কবিরালে কিছু করতে না পারেন, তবে আমি বৈদ্য 

নগরের গৌরহরি সেন মহাশয়কে এনে দিচ্ছি, তিনি 

, খুব বড় কবিরান্ত এবং স্থচিকিৎসক; আমার বিশ্বাস, 

ঠিনিই তোমায় ভাল ক'রে দিতে পার্বেন । 

ম্ানেজার ।--তিনি যদি খুব ঝড় কবিরাজই হবেন, তবে কি তার 
নামটা! একবারও খবরের কাগজে দেখতে পেক্কাম না। 
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নন্দলনাল।-_হা, তাওতো বটে, গৌরহরি বাবু একজন প্রসিদ্ধ 

কবিরাজ, কাগজে কিন্তু এ কখনো দেখিনি । 

“বাউলের প্রবেশ" 

বাউল ।-_দেখবে কি বাবা! সেকি তোমাদের কাগজের ধার 

| ধারে? যে প্রকৃতই বড়, লে কি আর নাম বেঁচে খেতে 

চায়? না কাগজে নাম ছাপিয়ে সমাজের চোখে ধুলা 
দেবার চেষ্টা কর্রে? গৌরহরি সেনের নাম কাগজে 

নেই বটে, কিন্তু এ দেশের প্রত্যেক নর-নারীর প্রাণের 

পাতায় প4তায় তার নাম দ্বাপান রয়েছে । গীয়ে নেকে 

ভিজে করো, তবেই বুঝতে পার্বে সে কত বড়। 

"তারপরে এডিটারের কথা বল্ছো ? 

(গাত) 
এডিটার খোঁজ রাখে ক'জনার | 

আমরা ত্রিশ কোটি মায়ের ছেলে», 
নাম ছাপে সে ছু'চার জনার। 

নামটী যার টাইন্টেলযুক্ত,* 
লেখনীটি সেথায় মুক্ত, 
তা বই লেখার উপযুক্ত, 

আছেশকরে উবহার ; 
রামা আজ দিলী যাবেন, 

শ্যামা বান কাছার। 



৬ কর্মক্ষেত্র 

বারে নাচবেন কুস্থুমকু মারী, 
আমরি খবরের বাহার ॥ 

এ দেশের এডিটার ষত, 

বুঝলে তাদের দারিত কত, 

লেখায় তারা ঢাল্তো। আগুন, 

আসন নিভো নেতার; 

দেশের সেবক উঠতো মেগতে। 
জয় দিয়ে বিধাতার । 

তারা ফেলতো ছিড়ে বাধন ছার্দন। 

মুক্ত তারা হ'তো। আবার-- ॥ 

এছ শ্ীশীশিলোশ্টিশীশাশীসিপিসিাণ শপ পাপা পাটি পাওলি লস পিপি টি সি পচা পাত পপ 

বাউল ।-_দেখে নন্দ ! এ দেশের জল বায়ুতে তুমি জন্মোঃ 
বাড়ছ, তোমার পক্ষে এ দেশের উদ্তিজ্জ ওষধই 

উপকারী, আমার মতে তুমি কবিরাঞ্জি চিকিৎসাই 

করো, তোমার ভাল হবে। 

ম্যানেন্দার।-_বাউল ঠাকুর যে, কি মনে করে? বন্ুদিন তো 
_ আপনায় দেখিনি, তীর্ধে গিয়েছিলেন নাকি ? 

._ বাউল ।” "না বাবা, তীর্থে যেতে 'আর মন এগুয় না, দেশ 
ছেড়ে বিদেশে যাওয়া আর' পৈতৃক ভিটা উচ্ছন্ন কর! 
এ একই কথা । বাপ দাদার ভিটায় না খেয়ে মরুলেও 

স্বর্গবাস। এ | 
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কন্মক্ষে াত। মুডিবেনণ্না। 

ম্যায়নজার ।-_তীর্ঘযাত্র! না আপনি খুবই ভালবাসতেন ? . 

বাউল ।--হা. বাসতুম্ বটে, কিন্তু সে ভালবাসা এখন আর 

নাই, দেশের অবস্থা! আর তোমাদের বাবুদের হাল্চাল্ 

দেখে সে মোহ আমার কেটে গেছে । এখন কি ভাৰ 

তাজানেো ? 

ম্যানেঙ্ঞার*_কি কঃরে*জান্বো? একটু খুলেই বলুন ন।? 

বাউল।-_-কি ক'রে দেশে দুটা অন্নের সংস্থান হবে, আমাদের 

সকলের ॥সংসার আবার ধনে ধান্যে পূর্ণ হবে, দে 

ভাবনায়ই আমায় পাগল করে তুলেছে। তীর্থ দর্শন 

"বা দশটা দুর্গোৎসবের চেয়ে একটা ক্ষুধার্ত ভাইয়ের মুখে 
একমুগ্রি অন্ন তুলে দিতে পার্লে যে বেশী পুণ্যের সঞ্চয় 
হয়, এইটেই এখন দৈশকে বোঝাতে হবে, এ যেদ্দিন 

দেশ বুঝবে, সেদিনই ভারতে প্রক্াত কাধ্র ক্ষেত্র তৈরী 
হবে, এর পূর্বে ক্ষেত্র তৈরীর আশা করা আমি 

আকাশকুন্ম ঝলেই মনে করি। » ৃ 

ম্যানেজার ।__-তা হ'লে তো দেখছি আপনি এখন খুব উচুদরের 
ভাবুক হয়ে পড়েছেন।* র্ 

বাউল।-_শুধু 'ভাবুক নয় ! তোমাদের, মতন কপটাচারী 

বিশ্বাসঘাতক দেশের শত্রদের ধ্বংস করাও জীবনের 
একটা ব্রত কৰে নিয়েছি। | 
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মান্জার।--তোমার স্পদ্ধী দেখছি আনেক বেড়ে গেছে, মুখ 

বাউল 

সামূলে কথা বলো; জানো আমি ফ্টেটের ম্যানেজার 

তুমি আমারই একজন নগণ্য প্রজা । 

জানি, আমি নন্দলালেরই একজন প্রজ্ঞা, তোমার 

নয় ! তারপরে স্পদ্ধার কথা বল্্ছো, সেতো তোমরাই 

বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্াতোক কার্যেরই একটা সীমা 

আছে, তোমরা যখন সে সীম] অতিক্রম করতে পেরেছ, 
মনুয্য্বকে পদদলিত ক'রে ভারতের পুরাতন আদর্শ- 

গুলিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পাশ্চাত্যের মুখোষ 
প”রে সমাজের নেতৃত্ব স্থান অধিকার করতে ইচ্ছুক, 

এতটা স্পদ্ধী যখন তোমাদের হ'তে পেরেছে, তখন 

আমরা চাঁষার দলই বা নীরবে থাকৃবো কেন? সীম! 
অতিক্রম করবো না কেন? যাক্, তোমার সাথে আর 

বেশী থকৃতে চাইনে, তবে এইটে তোমায় জানিয়ে 

যাচ্ছি, ম্যানেজার ! তুমি যেফাদ পাতবার চেষ্টা 
কচ্ছ, দে ফাদে তুমি তোমার নিজের ধ্বংসের পথই 

তখন জমিদার ধ্বংস হবে না, তুমি নিলেই উচ্ছন্ন 

যাবে। 

(প্রস্থান) 
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কর্মক্ষেত্র ৯ 

ম্যান্নেজার_-(শ্বগতঃ ) এ এই রগ আমার অভিসন্ধি সব ঢের 

পেয়েছে নাকি,__একে দেখলেই বুকটা কেপে ওাঠে। 

(প্রকাশ্যে ) বাবু, আপনার সামনে আমায় এমন করে 

অপমান ক'রে গেল, আর আপনি একেবারে নীরব 

রইলেন, আশ্চর্া ]_ এ করেই আপনারা এ সব ছোট 

লোকের স্পা বাড়িয়ে দিয়েছেন । 

কিশোরীলাল__লোকট। *নেহাৎ ছোট নয়, তবে কিনা ওকে 

চেন! একটি শক্ত, বৃথা কথা ইনি কখনো বলেন না। 

নন্দলাল- যাঁক্, ত্তা হ'লে কি ব্যবস্থা করতে চাও ? 

ম্যানেজার--আজ্ঞে, আমার মতে তা হ'লে ডাক্তার আস্তেই 

লিখে দেওয়া হউক, তিনি এসে যে ববস্থা কর্বেন, 

সে ব্যবস্থা! মতনই কাজ করা যাবে। 

কিশোরীলাল-নন্দলাল ! আমার কথাট! বুঝি তোমার 
মোটেই ভাল লাগলে! না গোৌরহরি, বাবুকে দিয়ে 
চিকিৎসা করে দেখো না, কি হয়? তারপরে না হবু 

কল্কাতা যেও । 

ম্যানেজার-_ শর্গীর যখন খুবই খারাপ বল্ছেন, তখন"ষার তার 
হাতে চিকিৎসা করানো আমি ভাল ব'লে মনে কর না, 

ওসব হাতুরে কবিরাক্জি চিকিংসা, আমার বেশ জানা 
আছে। কোন ভদ্রলোক ওদের উপর বিশ্বাস ক'রে 

অপেক্ষা কর্তে পারে না। 

২০ 



৯০ ক্ধ্পক্ষেত্র 
এসপি পিটিশ 7১ পানিশি শত ৮ তিপিস্পিপাসপিল পিতা শীল টিলা ও পাশ পাপন 

কিশোরীলাল--কবিরাজী চিকিৎসা হলেই যে সেইটে হাতুরে 
| বা অকাজের, এমন কথা বলাটাও তেমন সঙ্গত লে 

মনে হয় না । চরক স্থত্রুত প্রভৃতি পুরাঁকালের খাষি 

প্রবর্তিত। এ দুর্ভাগ্য দেশে আজও তার শেষ স্মৃতিটুকু 
দেখাতে গৌরহরি সেনের মতন খধিতুল্য ব্যক্তি 
এ চিকিৎসাক্ষেত্রে রয়েছেন । বাংলা দেশে তার নাম 

কে নাজানে ? গুধু বাংলা কেন, আজও বাংলার 
বাইরে কত স্বাধীন নৃপতির বাড়ী থেকে তার ডাক 
আস্ছে, তারা তে? আর টাকার ম্বিধা বা আধুনিক 

চিকিত্সকের অভাবে তাকে ডাকছেন না? 

ম্যানেজার--ও রাজরাজরার কথা ছেড়ে দিন্। এদেশে এমন 

সব বড় বড় লোক এখনো আছেন, যাদের কুসংস্কার 

দুর হ'তে এখনো অনেক পুরুষ লাগবে । 
বাড়ালর প্রবেশ । 

বাউল--তা৷ ভালো, সুসংস্কার অর্জন ক'রে দেশটা কেমন 
তর্তর্ ক+রে, উন্নতির পথে এগিয়ে চল্ছে, তাতে। 

দেখতেই পাচ্ছি। তে'মরা সভ্যতার ধুয়া ধরে সবে 

দিকের সংস্কারের জন্য এগিয়ে চলেন, আমি তো দেখতে 

পাচ্ছি সে ্িকের অন্ধকারট। . আরো! গভীরতম হয়ে 

দেশের বুকে অলক্ষ্যে একটা ভীতির কম্পন স্থায়ী 
আসন প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়ে ঘাচ্ছে। 



কর্মক্ষেত্র ১৬ 
পোস্ত শপ ০ সাপ পা ৮৯ -িতিসশি ৪ শত সপ শপাস্টিস্ি পিপাসা তিপাল ৯ পপি সপ 

চিন কারার কাকা বাবুর জুরী মিলেছে, টব আশ্চথ্য 

এখনে! দেশকে সভ্যতার আসনে তুলতে যে কত দেরী 
তাই ভেবে ঠিক পাচ্ছি নাঁ। 

বাউল--তোমার তাব্বার দৌড় ততদূর পৌন্ছবার বড় বেশী 
আশ] নেই। সভ্যতা ভব্যতা ওসব বেশী কথা তুল না 

বাবা, €যদিন সভ)জর ধুয়া ধ'রে পাশ্চাতোর মন্স আর্ত 
করেছ, স্দ্দিন থেকে দেশের শান্ত নিরাবিল আনন্দ, 

স্বাস্থ্য, সম্পদ, সব তোমাদের সভ্যতার ছ্েেদে৷ পথে 

চস্ম) পরা চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে 

তার ঠিকান] নেই । 

স্যানেজার-_আপনার এ ফিলসফিকেল লেক্চারে আমার 

অবাক্ হবার কিছুই নাই,। আপনি কি বুকে হাত দিয়ে 

বল্তে পারেন, যে, পাশ্চাত্যের সং স্পর্শে এসে আমরা 

কিছুই উপকৃত হইনি? চিকিৎসার কথাই বলি, এই 
ধরুন, আজ মানুষের প্রাণ বাঁচুবার, জন্য কত রকম 

বৈজ্ঞামিক যন্ত্রাদির না আবিষ্কার হয়েছে, ইল্কেটি 

টিট্মেপ্ট কি আশ্চর্য ফলই না দেখাচ্ছে। বোর 
চিকিৎসা আপনাদের দেশে. ছিল, বার সাথে এর তুলন! 

করতে পারি ? | 

ধাউল---তা, তুলনার জনা হেকিমি বা কবিরাজির ভেতরে একটা! 

ইলে্টিক্ মেসিন ধরে দেখাতে পা্লুব না বটে, কিন্তু 



১২ কণ্মক্ষেত্ 
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ফলের ঘরে লাভালাভের খতিয়ানে এইটে বেশ দেখাতে 

পার্,বা যে তোমাদের বিদেশী ডাক্তারী চিকিৎসা আর 

তার সহযাত্রী সভ্যতার উপকরণগুলি বের হবার গর 

থেকে এই ভারতবর্ষে মরার মাত্রাট! দিন দিন নেডেই 

চলেছে । আজ ঘরে ঘরে প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলের।, 

কালাজবর কত কি ব্যাহি--দপব বাধির নামও জানিনা । 

স্বাধীন দেশের চক্মকে সভাতা অনুকরণ করনে গিয়ে 

তোমাদের জাতের উপরে যেটা বেশী লে!কৃসানের, সেইটে 

মহোতুদাহে অন্ধ অনুকরণ ক'রে মজ্জীয় ঢুকিয়েছ, অ'র 
ষেটুকু লাভের যেটুকু গুণের, তা বিষবৎ পরিহার করে 
যাচ্ছ। | 

ম্যানেঙ্গার--তা হলে আপনার মতে দেশট! শুদ্ধ সেই 

সেকেলের মত আচার বাবহার আকড়ে ধরে ইংরেজী 

না পড়ে নগ্রপদ্দে আছুল' গায়ে একটা টিক ঝুলয়ে 

চলতে থাকলেই দেশট। ভাল হয়ে যাব, কেমন ? 

বাউল--তা কেন, 'আঙ্গ জগতের সাথে চল্তে হবে শুধু সেই 

টুকুর জন্য, যে টুকুর আমাদের প্রয়োজন। মনে 

২ ব্রাখুতে হবে আমাদের জাতেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, 
তা হাবার তন কখনো! হাটে হারিছ ফেলবো না । 

আমরা অশ্রদ্ধায় যেন আমাদের খাঁটা জিনিষগুলি না 

হারাই । তুমি যে কবিরাজি 16কিতসা উভিয়ে দিতে 



পাতা মুডিবেন না? 
কন্মক্ষেত্র ২৩ 

চাচ্ছ। মনে রেখো শাহাটী বেদেরই একটা অঙ্গ, 
ঝধি-কৃত। আমানের আসক্তির অন্াৰে আজ অ.নক 

কৰিরান্ত নিরন্ন, এই ঘাংলার সংস্কৃত টোলগুলি আজ 

সব বন্ধ হয়ে গেছে। এত অশ্রদ্ধার ভেতরে থেকেও 

সে মরেনি, তার বেঁচে থাকার দৃঢ়তা দেখে আঙ্গ 
গুণগ্রাহী বৃটিশ স্কাতিরও'দুষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, 
এ দেখেও যণ্দ তোমাদের উর্বর মস্তকে একটু জ্ঞান 

হয়।  * 

ম্যানেজার-__য!ক্ ওসব ৩ আলোচনার সময় এখন নাই, যদি 
কখনো তেমন উন্নতি লাভ করে, তখন দেখা যাবে । 

বাউল- তাতো বটেই, বিদেশী ভট্যাচার্যের সার্টি ফকেট ন? 

দেখলে যে আমাদের দেশের জিনিষগুলি অ'মাদের 

কাছে মুপাবান হবে না, তাতো আমি অনেক দিন 

থেকেই জানি। সাবাস দেশের শিক্ষান্ভিমানীর দল, 
হায়রে দেশ!" 

গত | 

ঝড়ের মুখে, পাখীর বাসা, 

যেয়ন টল্মল ॥ 

যমন নলীনদূলে জল, 

ক্ষণিকের এ রঙ্গীন জীবন, 

তেমনি চপল হারে তেমনি চপল |. 
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কর্খক্ষে তর 

আজ জাঞ্ছে কাল রবে কি না, 

কে বলিবে বল ॥ 

তারি লাগি ও ভেলা মন, 
কেনরে এত আয়োজন। 

কড়া বুলি কড়া আখি, 

মন ভর গ্রল; 

ভোরের বেলায় অ।লোর খেলাস্ব 

শিশির উজল। 

সেই আলে! তার বুকের মাঝে, 

শুকিরে তোঁলে জল ॥ 

ল্ুখের দিনের এই ফে নেশা, 

এই আলো আর জন্নে মেশা, 

দিন না যেতে ফুরিয়ে যে যায় 

দিনেরি সন্থল এ 

্ুখ যে হবে দুঃখের সাধী, 

নিব্বে প্রদ'প রাতারাতি । 

এ তারার পানে লক্ষ্য রেখে 

আপন পথে চল-- ॥ 

€ প্রস্থান ) 

স্পা পা 

উপরের গানটা শ্রীধুক্তা প্রিয়স্বদ। দেবী কর্তৃক রভিত । 



কর্মাকে্ ১৫ 
-শাপিপিপিপিস্পিপী ৯ পিটিসি লিপ শী পাশা? তে ২77 শী পা সাশিতপা পশলা তলা সপ 

ম্যানেজার--এ সব অসভাদের গুলি করা উচিত। যত'সৰ 

ছোটলোকের স্পদ্ধী হেড়ে গেছে। 

ক্ষিশোরীলাল- নন্দ, বাউল কি বলে গেলেন, শুন্লে তো £ 
আমার মতে কবিরাজী টিকিৎপাই করো। 

ম্যানেজার-_তা বাবু, আপনি কবিরাজী চিকিত্দাই করুন 

আম[র কোন আপত্তি নেই, কিন্ত্ব ফল ভাল হবে না! 

কিশোরীলাল -তুমি চুপ করো, এ আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার 

চেয়ে তুমি ওকে বেশী জানো না, বা আমার চেয়ে 

তুমি ৪র'বৈশী আত্মীয়ও নও । একে আমি নেংটা- 

কাল থেকে প্রতিপালন কঃরে আস্ছি, দাদার মৃত্যুর 

পরে আমিই ওকে মানুষ করেছি, এর সম্বন্ধে যা কিছু 
করার তা আমিই করুবো, তুমি এর ভেতরে কথা 

কইতে আসো কেন ? 

মোনেজার-তা মামার কি দোষ, ইনি আমায় জিঙ্ঞেস করেন 

তাই উত্তর দিতে হয়। তারপরে আপনিও আমায় 
চোখ্ রাঙ্গিয়ে কথা _বলকেন না, আমি আপনার 

কর্মচারী নই, এইটীও স্মরণ রাখ বেন । 

নন্দলাল-_আমি একে আমার ,ষ্টেটে ম্যানেজার নিষুক্ত 
করেছি, আমার ভাল মন্দ যা! কিছু এখন এই দেখবে % 

আপন একে যা তা বলবেন না, তারপরে এ ভদ্রবংশের 

সন্ত, এটাও আপনি ম্মরণ রাখ্বেন। 



১৬ কন্মক্ষেত্র 

কিশোরীলাল-__-এ তোমার একজন কম্মচারী বই নয় ঃ'একে 

ভয় করেও এখন আমার কখা কইতে হবে  অপাক, 

করলি নন্দ ! বাল্যাবধি প্রতিপালনের যথেক্ট পুরস্কার 

দিলি ! (অস্থান) 

ম্যানেজার -দেখলেন তো, যা বলেছি তাই কিনা? ওর 

ইচ্ছাই আপনায় মেরে ফেলেও। 

নন্দলাল-_কাকার এ ইচ্ছা? হবে কেন ? তাতে তার লাভ? 

মানেজার__এত বড় সম্পন্ভিটা সবই আত্মা কর্বেন। 

নন্দলাল-__কাকার তে| এ সম্পন্ডিতে কোন অংশ নেই, বাব! 
তাকে খুব ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন, তাই যত 

দিন না আমি সাবালক হই ওতদ্দিন তার উপরে ফেঁটের 

যারতীয় ভার অর্পণ রু'রে গিয়েছিলেন। তারপরে 

এখন আমিই সব বুঝে নিয়েছি । ধর্লাম তিনি আমায় 
মেরে ফেল্লেন, কিন্তু যতদিন আমার ত্ত্রী বর্তমান থাকবে 

ততদিন কি করে তিনি সম্পর্তির মালিক হবেন £ 

. তুমি যাই কেন বলে না, কাকার প্রাণ এত ছোট হ'তে 

পারে, এ আমি ভাব্তেই পারি না। সকলে বলে কাকা 

মানুষরূপী দেবতা, ভূমি তাকে এত ছোট মনে করো? 
ম্যানেজার__আমি তো আর ইচ্ছা ক'রে মলে কচ্ছি না; ওর 

কাধাই আমায় মনে করাচ্ছে। আপনি দেখতে চ'ন, 

আচ্ছা আমি এখন তার একটা প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি। 

সপপিতিকি তত ১০ সিল ০ শত 



কন্মক্ষে এর ১৫ 

জমাদার***"""***জমাদার ! 

জমাদারের প্রবেশ । 
জঙ্তাদার-__ভুভূর। ৃ 

মানেজার-_-বড় কর্তা সেদিন তোমায় কি বলেছিলেন ? 

জমাদার- সেদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, পুরোণো লোভার 

সি্কুকের চাবি তুমি আমারু বিনা অনুমতিতে নন্দকেও 

দেবে না। 
|] নন্দলাল--আচ্ছ। তুম এখন যাও । 

৮ জমদারের প্রস্থান। 

নন্দলাল--কাক"র এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি মনে করো ? 

ম্যানেজার-_উদ্েশ্য, তাতে যে টাকা আছে, তা সব আত্মস!ৎ 

কর্বেন, আমরা ষ্দি দেখে ফেলি এই ভয়। তারপরে 

ইনি অনেক সম্পত্তি ওর নিজের নামে খরিদ করেছেন 

তাতে আপনার নাম থাকা উচিত ছিল; আপনাকে 

মেরে ফেল্বার,চেষ্টাও উনি কচ্ছেন, এমন কথাও আমার 

কাণে এসেছে, আর একদিন আগনায় এ কথা বলেছি, 

বোধ হয় আপনার স্মরণ নেই । | | 

নন্দল[ল-_-হা, ভুমি বলেছিলে বটে । কিন্ত্রু কাকা, যিনি আমার 

শেশবকাল থেকে প্রতিপালন “করে এসেছেন, যিনি, 

তার ছেলের থেকেও আমায় বেশী ্রেহ করেন, তার 

প্রা এত ছোট, "তিনি এত নিষ্টটর জাতে পেরেছেন 
৩ 
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--াশিতািনীপিস্পাশিত শশিনিশ শি 

এ ভাবলেও আমার জদ্কম্প হয়। জানিনা বিধাভার 

কি ইচ্ছা । যাক এসব কথা এখন থাক্, তুমি অন্ত 

কাজে বাও। 

ন্ানেজার-__তুবে ডাক্তার আস্তে লিখে দেবো কি ? 
নন্দলাল-_য] হয় কা্ভাবীতে বসে বলবো, তুমি এখন যাগ । 

ম্যানেজ্ঞার-- আচ্ছা, আমি এখন যাউ । 

(প্রস্থান ) 

নন্দলাল-_-কি ষড়যন্ত্র! আমায় মেরে ফেল্বাঁর চেষ্ট। কাকা? 
কচ্ছেন, এও কি কখনে। হ'তে পারে ? ভিনি বে আমার 

তার ছেলের থেকেও বেশী হেহ করেন। ম্যানেজার 

কি যে বলে, ওর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, 

তা”রই বা এ কথা বলার ন্বার্থকি ? সেওতো আমার 

একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলেই আমি জানি। কি 

ব্যাপার যে হচ্ছে, তা কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। 

যাই দেখি একবার বাউল দাদার কাছে, তিনি যা 

বলবেন তাই কর্বো, প্রাণ গেলেও তিনি কখনো সত 

গোপন কর্বেন না। 

4 প্রস্থান ) 
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“দ্বিতীয় দৃষ্ঠা” 
স্বান-_নন্দের ভিতর বাড়ী। 

নন্দলাল, স্রমা,*বাউল, চ1কর। 

পর আপি পন 7 শিপ ভিপি তি জ ১১১ পট ও পলিসি ৮৮ সী আপাত ০১ 

রমাআজ নাকি কাকা বাবুকে কি বলেছ? তিনি খুশ 

দুঃখিত হুয়েছেন । আমায় বল্লেন, বউমা ! আমার 

জীবনে, এমন অপমখুন কেউ কখনো কর্তে পারেনি । 

স্সন্দলাল-_হ, কক] তা বল্তে পারেন। কিন্তু শুন্তে পাচ্ছি 

কাক নাঝি,আমায় মেরে ফেল্বার জগ্থ ষড়যন্ত্র কচ্ছেন, 
এ যদি সত্য হয়,তবে কি ক'রে আামি কাকার সম্মান 

 রুঙ্ষা করবো £ 
্বরমাঁ-এ কথা! তোমায় কে বলেছে যে বলেছে, সে-ই 

তোমার শুক্র; তুমি তাকে এই মুহর্জেহ দেশ থেকে 
তাড়িরে দাও। কাকা মানুষরূপী দেবা, তার মতন 
ন্স্বর্থপর স্বদেশ-প্রেঘিক ভারতে দুর্লভ ॥ সাবধান | 
ভূমি পরের কথায়. এমন দেবতার আহিসম্পাত মাথা, 

পেতে নিও না, অকল্যাগ হবে। 

বাউলের প্রীবেশ। 

বাউল-_ঠিক বলেছিস্ বউমা, ঠিনি দেবগাই *বটেন। প্রতোক 

নরনারী তার চরিত্রে মুঙ্গ। সঙ সহজ নবনারী 
তার ধ্শত্যব্থ গ্রহণ করে কুতার্থ হয়েছেন। আজ ভার, 
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দেব চরিত্রে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করার চেষ্টা ভচ্ছে, 

যদি তা কোন রকমে কাড়ীর বাইরে পঁহুচয়ে, তবে এই 

জমিদারীতে আগুন ভ্বলে উঠবে, তা এমন ভাবে জ্বলবে, 

যেসেআগ্চনে তোদের সকলকে পুড়ে ছাই হতে হবে। 

নন্দ! আমিও তোমায় সাবধান কচ্ছি, কাকা তোমার 

পিতৃস্থানীয় তিনি ভোমার নেংটাক্ণাল থেকে প্রতিপালন 

করে এসেছেন, তুমি তাকে নিশ্বাস করো । 

নন্দলাল--নআামি কি তকে কখনো অপশ্বাস করেছি ? 

বউল--করোনি তা সভা । কিস্কু এখন মহামার বিশ্বাস 

করাচ্ছে ) ভুশি যাকে মাানেজার রেখেছ, তাকে তুমি 

উঠিরে দাও, যতদিন ক্টেটে এ ম্যানেজার'না ছিল 
ততদিনই স্টেট ভাল চলছে, ওকে রাখাবধি নান। রকম 

গোলম।লের সুঙ্না দেখা মাচ্ছে। 

নন্দলাল-_-আপনি'কি বল্্তে চান, ম্যানেজার রাখায়ই এ সব 

গোল হচ্ছে ? 

স্বরমা- আমার তে তাই মনে হয়। যেদিন থেকে তুমি সব 

কাজ ম্যানেজারের উপর নির্ভর করেছ, সেদ্দিন থেকেই 

কাকা বাবুর মুখ গম্ভীর হয়েছে, তোমার প্রজী মহলে ও 

নানা রকম গোলমালের আনহা দেখা বাচ্ছে। 

বাউল--নিজের কাজ নিজেনা করলে যে ভাল হয়না, 

এ সহজ কথাটাও কি তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে নন্দ ! 
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॥ লেখা পড়াতো কম শেখোনি, ম্যানেজার তোমার চেয়ে 

বেশী বিদ্বান্ও নয়, তার কাজটা নিঙ্ষেই কেন করোনা ? 

বসে থাকতে থাকতে যে একেবারে অকন্মণা হতে 

চলেছ ; আর কিছুদিন পরে এ দেশের রাজ! জমিদারের 

মুখের ভাত মুখে উঠিয়ে দিতে হবে, তা না হ'লে বোধ 

হয় ও'দর অদৃষ্টে খাওয়াই জুটুবে না| নিজের কাজ 

নিজে করো, ম্যানেঁজারকে যে টাকাগুলি মাইনে দেওয়া 
হচ্ছে তাও তহবিলে জমা হবে, নিজে বিচার করুলে 

প্রজজারাও ঝ্লানন্দিত হবে। 

চাকরের প্রবেশ । 

চাকর বাবু ! ম্যানেজার বাবু মাপনাকে বাইরে ডাকৃছেন । 

নন্দলাল-_কেন, বল্তে পারিস্ ? 

চাকর__আজেদ্ব নাঃ তবে শুনে এলুম, নায়েব বাবুর সাথে 
ডাক্তার সম্বন্ধে কি কথা হচ্ছে। 

স্নরমা_-তবে কি এরি মধ্যে কল্কাতা থেকে ডাক্তার এসে 

পড়লো ? 
বাউল -ডাক্তার আস্বে না বউমা, বাংলা যে এখন কল্কাতা 

রাক্ষপীর বড় আদরের সামগ্রী, ভার পেট ভরতেই হবে, 

দেখ্ছ না দেশের রান্ড জমিদারগুলো কেমন দৌড়ে 
চলেছে তার পেট ভর্তে ! কালের বিচিত্র গতি বউমা, 

প্রকৃতি ঠাক্রুণ পর্যন্ত এখন তার ভুবন ভোলানে! 
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পপি বাপ পল ৯৩ লা. ৯৩ নর ল্ ন্ ০ শ স ৩৩ শা পাটি এ ৪. ০ম ৮ 

রূপটী হারিয়ে ফেলেছেন, এখন শীতে পাখা চলে, এীক্ষে 

ঘোলের সরবত ছেড়ে গরম চা, মায়ের ছেলে এখন 

আয়ার হাতে মানুষ, শিশু এখন দেশী গে! মাতাকে 

ছেড়ে বিদেশী ফুড বিমাতার ভক্ত হয়ে পড়েছে । অথচ 

কর্তাদের নাকি কানা এখনে থামছে না, এ কলস্কাতা 
না গেলে কি আর [7৩৪10 হেল্থ ভাল হয়? বড় 

ডাক্তার না হলে কি এখন আর কবিরাজে পোষায় ? 

কলকাতা যেতেই হবে, বউমা, এঁ কলুকাঁত। যেতেই 
হবে। ণ 

নন্দলাল-_ডাক্তার এলেই কি আমায় কল্ চা যেতে হবে ? 

বাউল--নিশ্চয় ! সে এসে তোমায় ব| বল্বে, সে কথা আমি 

তোমায় এখনো ব'লে দিতে পারি, তবে সে বলায় 

কোন কাজ হবে না, নন্দ ! 

হবরমা--চিকিৎসা করতে হয় এখানে বসেই কর্বে, ডাক্তার 

যদি কল্কাতা ন্মিতে চায় তবে তুমি যেও না। 

নন্দলাল-_মাচ্ছ আমি এখন যাই, কল্কাঁত! যেতে আমারও 

তেমন ইচ্ছা নাই, এইটে'তুমি জেনে রাখতে পারে । 

(প্রস্থান) 

দুরম)-বাউল দাদা! আপনি কিন্তু সর্বদাই ওর কাছে 

থাকবেন, আমার যেন কেমন ভিয় হচ্ছে । য্যানেলার 
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রাযি নংসারে কেমন একটা অশান্তির সি হয়েছে, 

কারোই তেমন হাসিভরা মুখ এখন আর দেখতে 

পাই না। 

বাউল--তুমি কোন চিন্তা ক'রো না, আমার প্রাণ থাকতে 

তোমাদের কোন অকল্যাণ হতে পার্বে না। যাও, 

তুমি সংসারের কাজ করোগে, বৃথা চিন্তা ক'রে মনকে 

দুর্বল ক”রে] না, ভগবান আছেন, তিনি মঙ্গলময়। তিনি 

তভোন।দের মলই কর্বেন। 

(প্রস্থান ) 

হৃরমাঠাকুর ! আমার দেবতার মঙ্গল কারো 

(প্রস্থান ) 

“তৃতীয় ষ্ঠ" 

স্থনহ-কিশোরীলালের বাড়ী। 

কিশোরীলাল, সুরেশ, বাউল, ছেমলতা, 

যোগেন, গাগি। 

সুরেশ-_বাবা ! আমার পাশের খবর এসেছে, নবীন টেলিগ্রাম 

| করেছে, এই দেখুন টেলিগ্রান। ৪ 

কিশোরীলাল---বি, এল্তে। পাশ হ'লে, এখন কি কর্তে 

চা ? 
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স্ুরেশ-_-আমার ইচ্ছা হুগলি গিয়ে 279000০ প্র।ক্টিস্ নসারন্ত 

করি, যদি সেখানে সুবিধা না হয় তবে অন্থাত্র যাবো । 

কিশোরীলাল-_আমি বলি কি জানে) ? সহরে গিয়ে ওকালতী 

আরম্ত নী ক'রে নিজেদের যা জায়গা জমি আছে 

সেগুলি রক্ষা করতে চেষ্টা করো, যোগেনও এবার 

বি, এ, দিয়েছে, পাঁশও হবে। সেনাহয় বিদেশে 

গিয়ে টাক] উপার্জনের চেষ্টা করুক। বিষয়টা দেখার 
ভাম্য আমি তোম!'য় বাড়ীতেই থাকৃতে বলি। 

সুরেশ-_গীয়ে থাকলে এতদিন বসে য। শিখেছি, ত1 সবই ভুলে 

যাবে, জীবনটাও অকম্মণা হ'য়ে যাবে। তারপরে 

এতদিন সহরে থেকে মনের এমন একটা অবস্থা হয়েছে 

যে এক মুহুর্ত আর গীয়ে থাকতে ইচ্ছ৷ হয় না। 

কিশোরীলাল-_-এখানে তোমার এমন কি অস্থবিধা হচ্ছে 

সেইটেই বুঝে ওঠতে পাচ্ছি ন7। আমারতো মনে হয় 

সহর থেকে গিয়েই আমরা অনেক স্থখে আছি । এখানে 

যেমন খাবার মিলে সহরের বাবুর] তা৷ বোধ হয় চোখেও 
দেখেন না। তারপরে সহরে খরচও আমাদের গায়ের 

থেকে অনেক বেশী। 

ন্থরেশ--খরচ কিছু বেশী হয় বটে, কিন্তু সহরের স্বাস্থা গ্রাম 

থেকে অনেক ভালো, খাবারও যথেব্ট মিলে। তবে খরচ 

কিছু বেশী হয় বটে। 



পেশি সত তি পিপাসা শি শা রত পী 

কর্মক্ষেত্র ২৫ 
সপ ১ ভাস্পী - পী্িশাশিটি শি পিশ ছি শশী ৫৩৬ সি 

বাউলের প্রাবেশ। , 

বাউল--খরচ কমানোই হচ্ছে এখন সব চেয়ে বড় কথ।। 

নিজের খরচ কমিয়ে যাতে পরের কিছু সাহায্য করা 

যায় সেইটেই এখন আমাদের দেখত হবে। তারপরে 
সভরে তোমরা ভাল জিনিষ কি খাও তা বল্ 

পারোশ সর্ষার তেলের বদলে খাও কলে দেয়া 

ভে:ণ-তেল। স্বুতর বদলে চরবী। ছুধে একাসে 

ভিন পো.জল ॥। আর আমরা চাবা, ক্ষেতে অরিষ! 

জন্মাই। কুলু দিযে ঘ'নিতে ভেঙ্গে খাই খঁ'টা তেল, গো 
লক্মমী আনাবের থরে আছে প্রচুর ছুধ হয়| মেয়ের! 
ছুধ মন্থন কগরে দ্বৃত তৈরী করেন, তাদের ভোগা, 

দুধটা যে খাঁটা খাই, তা বোধ হয় না বন্লেও চল্বে। 

(বৰ বল্বে যে তৌমাদ্দের হাণ্টলি পামাত্র বি্ষি 
ফিশ্কিট আমরা খাই না। ও গ্রামের বাজারে পাবারও 

যো নেই বালা! কিন্তু তার চেয়ে আমাদের ঘরের 

মেয়েদের হাতের তৈরী সরি , মুদির নোয়া, নারিকেলের 
সন্দেশ, চিরের মোয়া, নিম্কি, রসপুলী, পুলী কত 
আমরা খাই, তোমাদের এ বিস্ষিটের চেয়ে এর 

আস্বাদ বেশী বই কম লে তো আমাদের মনে 

হয় না! ৃ 

হ্ৃরেশ-__সহরের' মেয়েরাও ও সব তৈরী করতে জানেন 1. 
৪ বা 



হও কর্মক্ষেত্র 

মলা ০১ বিল ৩৯৭ * সপ ৮০ ০১ শীত ও তি সস পিপি সস ক সপ ৮৭ পপি, পার 

ঠা রানিনোনি হবে টি বাবা, তাদের সময় নি ? তারা ষে 

সকলেই এখন সাহিতাক হয়ে উঠুলো ; পড়া মিয়েই 

ভারা ব্যস্ত, গিন্নিপনা কি এখন আর তাদের পোষায় রে 

বাব ? 
হুরেশ- বিক্ষিটের চেয়ে মুরির মোয়াতে আম্বাদ বেশী, এ 

আপনি কি বলেন ? 

বাউল--বেশী কি আর একটু বেশী বাবা! অনেক বেশী। 
এ মুরির মোয়ার সাথে যি একটু নারিকেল কোর! হয় 
তবে তো আর কথা নেই, একেবারে ম্ব্গন্থখ । তবে 

কিনা এর আন্বাদ বাবুদের ভাগ্যে জুটে ওঠা বড় কষ্ট, 
কারণ সকল বাবুরই এখন দেখতে পাচ্ছি সাহেবদের 

মতন বাধানো দত হয়ে পড়েছে । এ খেতে হ'লে 

আসল দাত চাই, মেকি দাতে এর মজা পাওয়া যায় না 

বাবা ! 

দুরেশ--মতি"মার্ক সরিষার তেল এখন বেশ ভাল বেড়িয়েছে। 

বাউল--তাতেও ভেজাল যথেষ্টই আছে, তবে কিনা তা 

তোমাদের বুঝবার সাধ্যি নেই। কারণ তোমরা ত আর 

খঁটী জিনিষ খাও না, আমর] খঁটা ছিপ খাই, তাই 

আমাদের কাছে ভেজাল দিয়ে সারবার যে! নেই। 

মিল্গুলি এদেশে আমাদের সর্বনাশ করুতেই এসেছে, 

মিলের কর্তারা বসেছেন ব্যবসা করুতে, দেশের টাকা লুঠ 



কর্মক্ষেত্র ২৭ 

* করা আর আমাদের স্থাস্থা এও কর! এ এ ছৃ্টাই হয হচ্ছে 
তাদের লক্ষ্য । খাবার িনিষে ষে দিন থেকে ভেজাল 

আরম্ত হয়েছে, সেদিন থেকেই ভারতবর্ষে নৃতন নৃতন 
বাধির আমদানী হয়েছে। খাবার ভেতরে বেশী 

প্রয়োজন্টয়ই হচ্ছে ঘ্বত আর তেল। তবে গরিবের 

এখন আর ঘৃত খাওয়া? পুষিংয় উঠ্ছে নী, অল্লই হউক 

আর বেশীই হউক তেল একটু সকলেরই চাই। অন্ততঃ 

এই তেলটা ইচ্ছা করুলে সকলেই কুলু দিয়ে ঘানিতে 

ভেঙ্গে খেতে'পারেন ৷ এতে অর্থের দিক দিয়ে চাইলেও 

বাবুদের অনেক লাভ, আট আনা দশ আনা সেরের 

জায়গায় পাঁচ আন ছ” আনায় পেতে পারেন । 

হুরেশ--দেশে যত তেলের প্রয়োজন তা কুলুতে ভেঙ্গে দিতে 

পারে এত কুলু কোথায় ? 

বাউল-_কুলু এ দেশে কম নেই, ও জাতিটা এ দেশৈর একটা 
শর্তি। কাজ পায় না বলে তারা, বানি ছেড়ে অন্য পথ, 

ধরতে বাধা হয়েছে, কাজেই যি দিতে পারো, তবে, 

দেখবে সহর বন্দর ভ'রে যাবে । কাজ অভাবে জ্ঞাতটা 

মরতে বসেছে। বাঁবুরা এই জাতিটাকে একটু বাঁচিন্র 
তুলুন না” এতে তেলের কলের মূলধনের জগ্ত বাড়ী বাড়ী 

দৌড়াবার প্রয়োজন হবে না; সকলের মিলিত ইচ্ছ। 

হলেই হবে। দেশের অকাল মৃহ্যার সংখ্যাটাও বোধহয় 



২৮ কম্মক্ষেত্র 
পসস্ল স? পপি সি ল ০০৮ ২৩ 

কমে যাবে । হারে, নিজের যাজার়গ! জমি অংছে, 

সেগুল যাতে নিজের হাতে রক্ষা করুতে পারিস্ তাই 

কর। কাদের সমর এসেছে, কাজে লেগে যা। 

গবীত। 

পণ ক'রে সব লাগবে কাছে, 

খ'টুনো মোরা দিন ছি রাছু। 

বাংল] যখন পরের হতে 

তখন কিসের মান আর 

কিসের জাত ॥ 

মারোয়ারী দিল্লী ওয়'লা, 

উড়ে পার্শি ভাটিয়ারা, 

তীর! মটোর হাকে, 
চৌভালাক থাকে, 

আমাদের নাই 

পেটে ভাত ॥ 

যে দিকে যাই বাংলা দেশের, 

সকল দ্রিকই করছে গ্রাস ; 

তোরাই শুধু কেসানীর, দল, 

একটা ঝড়ের.চালেই 

হলি মাৎ ! 



পাতা মুড়িবেন এ! কর্ধাক্ষেত্র ২৯ 

এমন ক'রে পরের হাতে, 

বিকিয়ে দিলি সোণার দেশ, 

ধিক্ বাঙ্গ।লা লীরুব রইলি 

থাকৃতে চৌদ্দ কোটী হাত | 

বাউল--কিশোরী বাবু, অনেক বক্লুঘু এখন যাই। ছেলে 

সহরের 'নেশ য় ভরপুণ্ব, এ নেশ! ছোটানেো বড় স্হজ নয, 

তবু চেক্টা ক'রে দেখো, যদি বাছার নেশা ছোটে । 

(প্রস্থান ) 

কিশোগীলাল-যাদের চাকুদী না করলেই নয় তারা ন হয় 

চাকুরী করুক, সহরে যাক, তোমার তো চাকুণী না 

করলেও চলে, তুমি কেন দেশ থেকে তোমার শি্গের য। 

অ!ছে সেইটে রক্ষা! করো! না? 

হুরেশ-আমি সহরে না গিয়ে পার্বো না, সরে আমার 

যেতেই হবে, যোগেন না হয বাড়ী থেকে বিষয় দেখুক 

কিশোরীলাল-তুমি হ'লে তার বড় তাই, আমার এখন 

বুদ্ধাবস্থ!, যোগেনকে এখন তে'মারই চালিয়ে দিতে 

হবে। আশি এখন আর তেমন করে খটুত পারি নু, 

সে শক্তিও আমার নেই।* আমি আাম্মর খামারের আয় 
থেকেই তোমাদের দু'জনকে সহরে রেখে বি, এ, পর্যন্ত 

_ পড়িয়েছ, এই খামারই হচ্ছে তোমাদের জীবনের প্রধান 



৩০ কর্মক্ষেত্র 
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অবলম্বন, এর প্রতি বদি তোমরা লক্ষ্য না করো, ব্তবে 

তোমাদের ভব্ষ্যিৎ ভাল হবে ব'লে আমার মনে হয় না। 

তারপরে তুমি য।চ্ছ ওকালতী করতে । শুন্তে পাচ্ছি 
উকীলদের এপন আর পুর্বেবর মত পসার নাই । 

হরেশ--ওসব বাজে লেকের কথা । বারা শক্তিশালী উকীল 

তাদের পয়সার অভাব কি ? 

কিশোরীলাল__তুমি নৃতন উ কীল, শুন্লেম পুরোণো উকীল- 

দেরও অনেককে এখন বাড়ী থেকে টাকা এনে খেতে 

হয়। যার বাড়ীতে কিছু নেই তিনি কেজির উপরেই 

আছেন । ত;ই আমি তোমার নিজের যা আছে সেইটেই 

রক্ষা করতে বল্চি, আর এতেই তোমার কল্যাণ হবে। 

বৃদ্ধের কথা উপেক্ষা ক'রে সহরে গেলে তোমার মঙ্গল 
হবে সে মাশা আমার নাই ।. আমার বা ব্ল্বার তা 

বল্লুম। এখন তুমি ঝা ভাল মনে করো তাই করতে 

পারো। 

শ্রেশ--সহরে আনি যাবোই, গায়ে পঁচে মরতে আমি পার্ৰে! 

না। এ কদিন মাত্র গায়ে এসেছি আমার স্বাস্থাটা 

কেমন ভেঙ্গে গেছে। 

কিশোরীলাল--আমর] সারা জীবন এই গীয়েই কাটালেম, 

কই তোমাদের সহরে বাবুদের চেয়ে আমাদের স্বাস্থ্য তো 
মোটেই খারাপ মনে কচ্ছি না তবে বল্বে ষে ওটা 



কর্মক্ষেত্র ৩১ 
টির বি নিত টস --০ শ ০. ১০ ০ শি ৪০৬ 

আমাদের সয়ে গেছে, ত1 তোমারও কিছুদিন পরে সরে 

যাবে; গায়েই থাকো গে। 

দৃরেশ--কি ক'রে থাকৃবো। এখানে দশজন শিক্ষিত লোকের 

দেখা পাবায় যো আছে কি? অন্ধ হ'লে ভাল ডাক্তার 

মেলে না, খাবারও যথেষ্ট অভাব। 

কিশোরীলাল-নখাবার সবই মেলে, সবই ক্মামরা খাই, তবে এ 
| চা আর সিগারেট য়া তোমার খুব বেশী প্রিয়, তার কিছু 

অভাব আছে বটে। 

গুরেশ চা তো আমার ন! হলেই নয়, এঁটে আমার 

চাই-ই । 

কিশোরীলাল-নহরে গিয়ে এ একটা ব্যাধি নিয়ে এসেছ বাবা ! 
তোমর1] বলো! চাতে শরীর ভাল হয়, কিন্তু আমি তে! 

দেখতে পাচ্ছি যার] ও না খায় তারা তোমাদের চেয়ে 

সবল এবং সুস্থ শরীরে আছে। চাতো বিষ, ওতে 

নেশাও বেষ্ট, আফিং থেকে চার নেশা কৌন অংশ্ই 
কম নয়। যারা আফিং খান্ তদের যেমন আফিং নাং, 
হ'লে চলেনা, চা যারা খান্ তাদেরও চ না হলে 

চলে না । ওসব খেয়ে, খেয়েই মাথাটা খারাপ ক'রে 

এসেছিস্ তই ভাল কথা এন আর মাথায় ধর্ছে নী। 

তা সহরে যেতে চাও যাও) কিন্তু মনৈ রেখো তোমার 
ভবিষ্যঙ জীবন বড়ই ছুঃখময় হবে। 



৩২ কঙ্দুক্ষেত্র 

স্বরেশ-আমি এখন একেবারে ছেলে মানুষ নই, বি, এল্ পাশ 

| করেছি, নিজের কিসে ভাল হবে তা বুঝবার শক্তিটা 

অন্ততঃ হায়েছে। 

(কশোরীলাল-_তা বেশ, নিজের পথ নিজেই বেছে লও, আম'র 

বাধ! দেবার কোনই প্রয়েজন নাই। লেখা পড়া 

শেখার পরিণ।ম ঘে এই হয় তায, পুর্বেব বুঝ 
পার্হাম, তা হ'লে তোবের সরে পাঠিয়ে এ বিদ্যা ন 

শিখিয়ে আমাদের মতন চাষা মুর্খ কারে রাখসারই বাবস্থা 

করে দিতাম। আজ তোর সাথে কথ। বলে এই 

জ্1৮টা বেশ হ'লো যে, আজকাল দুল কলেজে ছেলে- 

দের পিতা ম'তার অবাধ্য হ'তে হবে এই শিক্ষাটাই 

বোধ হয় খুব ভাল কে দেওয়া হয় ;_-ভগবান্ করুন 

এই স্কুল কলেজ হ্রেঙ্গে'নুহন ক'রে গড়ে উঠ তা না 

হলে বোধ হয় এ দেশে মানুষ জন্মাবে না। 

হুবেশ--এইটে কি আপনি বুদ্ধিমানের মতন কথা বল্লেন ? 
“এই স্কুল কলেজে দেশের কত উপকার করেছে, আও্জ 

আমরা সভ্য সমাজে মিশ বার যোগ্য হর়েছি। 

কিশোরীলাল-- তোদ্বের সভামমাজে মিশবার বালাই লয়ে 

মরি! যাঁদের পেটে ভাত নাই, পড়বার কাপড় নাই, 

পরের মুখের দিকে চেয়ে ্রিন কাটানোই মাদের শিক।, 

সে সভ/দের চেয়ে অসভ্য চাষার। শতগুণ শ্রেষ্ঠ । তারা 



শে (তে কণ্মীন্ে 

তার নিভের কাঁভ নিজেরাই কারে চু আগক গা 

দাড়িয়ে ছুংখ দরিদ্রতার সঙ্গে চিরজীবন সংগ্রাম করেও 
নিশ্মল আনন্দ উপভোগ করে, ধান চিন্তা! করুনারও 

ভার! একটু অবসর পায়। 

সা পাপনাতিজ ৮ ৯১: টন চন্ককি শো 2 এ ৭ 
'দেশ--আগন আপনার সাথে জার তর্ক করুত্ত চাই নাও 

এসি 

আমার স্হরেঞ যাওয়াই ঠিক | . আমি গয়ে থেকে 

চাযার দলে মিশে টাঁধা সাজতে পারবো না। 

কশো শীলাল-*এই চাষার দলে আছে বলেই তেদের পরে 
০:32: মি তিন মারের 4 59 ১0127, 

নানশু বেছে আছেন। এহ চীবারাত হর বাটা 

র 

৯ 1 
শাহি 

রাখে, এদের পদপাল যহদিন না 

বাবুরা মাথায় কুলে নিচ্ছে ভতদ্দন সঙ আল! 
লনেও এ দেশের জাহাকার দূর ভবেনাঃ এ চান 

শক্ত যে কৃত) তা কিছুদিন পরে এই মগ জগৎ ঢের 

পাবে। উ 

( প্রস্থান 9" 

“হেম্জান্তার প্রবেশ? 

হেমলতা- কিরে গু |শ্ডুই ন নাকি শহরে বগিস্। বধ 

তোকে যেত ক কচ্ছেন) তার অবাধ্য হওঘ!| ক্ষি 

ভালো ? 

৫, 
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'ম্নরেশ-সহরে না গেলে ওকালভী করবো! কি গীয়ে বক্সে? 

যখন ওকালতী পাশ করেছি) তখন সহরে আমার যেতেই 
হবে। ূ 

হেমলতা।- কর্তা তোদের সহরে যাবার জন্য লেখাপড়া শেখান 

নি, লেখাপড়া শিখিয়েছেন জনের জন্য । এখন গায়ে 

ঝসে যারা অশিক্ষিত, তাদের শিক্ষা দেওয়াই হলো! 

তোদের কাঁজ। কর্তা তোর্দের এই কার্ষোর জন্যই উচ্চ 

শিক্ষা দিয়ে দেশে এনোচন। পাড়ার লোক তোদের 

কাছে কত আশা করে, তাদের ফেলে কোথায় যাবি ? 

যার! অর্থ ব্যয় করে সহরে ছেলে পড়াতে অক্ষম তাদের 

ছেলেপিলেগুলি যাতে মানুষ হয় তাই কর, 'ভা হলে 

কর্তা খুব খুসী হবেন, কারণ তিনি এই লোকসেবাই চান্। 

গৃরেশ-আমি বাবাকে কলে দিয়েছি, আমার সহরে যেতেই 

হবে। 

হেমলতা-_কর্তার অমতে সহরে গেলে তোর ভাল হবে ঝলে 
আমার মনে হয়'না। আমি যতদূর জানি তাতে তিনি 

ঠাঁকুরী করাটাকে খুবই অপছন্দ করেন। তিনি নিজেও 

একজন উচ্চশিক্ষিত, ইচ্ছ! করুলে অনেক বড় কাজই 

তিনি কর্তে পার্ভেন, কিন্তু তানা ক'রে পাড়ার 

ছেলেপিলেগুলি যাতে মানুষ হয় তাই কচ্ছেন, আমাদের 

স্কুলটাতে পণ্ডিত না রেখে তিনি নিজেই ছেলেদের 
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* পড়ান। ছি আজ ত্রিগ বছর এ সংসারে থা, 

এ গায়ের অবস্থা য। দেখেছি, তার চেয়ে আজ এই 

স্বর্ণপুর সহঅগুণে উন্নত হয়েছে ; যেমন ল্খোপড়ায়, 
তেমন শিল্পে, তেমনি লোৌক-সেবার়। ন্বর্ণপুরের মর! 

প্রাণে ত্রিশ বছরে যেন একটা নুতন জাগরণ এসেছে। 
তিনি এখন বৃদ্ধ, তার বাঁবতীয় কাজ এখন তোর নিজের 

হাতে নেওয়াই কর্তগ্য। তা হ'লে তিনি খুব আনন্দিভও' 

হবেন, বৃদ্ধ একটু বিআ্াম করারও অবসর পাবেন । 

স্তরেশ--তিনি বিশ্রঃুম করলেই ত পারেন, তাকে তো কেউ 

কাজের জন্য ডাকে না, তিনি নিজেই গায়ে পড়ে 

লোকদের নিয়ে রমন ভাবে মাতামাতি কচ্ছেন ! 

হেমলত1-_হারে ওই তো! তার মহত্ব! তিনি ঘরে বসেই তার 

সংসার বেশ চালিয়ে যেতে পারেন, কারো কাছে তর 

এক পরদার জন্যও যাবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু 

পরের দুঃখে ধার প্রাণ অত কাদে সেকি আর নিছ্ষের 

নিয়ে বসে থাক্: তপারেএ তাইসকুলের বাড়ী বাড়ী? 

গিয়ে কার সংসার কি ভধবে চল্ছেঃ ছেলেরা বি রকম 

লেখাপড়া কচ্ছে, কার ঝ্মারামের ওবধের প্রয়োজন, 

কার ঘরে কাপড় নেই, এই 'সব দেখছেন, আর যার যা 

প্রঃরাজন; তাকে তাই দিয়ে তার সেবা কচ্ছেন। এর 

জন্যই আজ এই ন্বর্ণপুরে তিনি দ্রেবতার মতন পুজ 
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পাচ্ছেন। তাই বল্ছি। এ দেবতার কথ! অঞ্জীহ 

করলে অকল্যাণ হবে। 

শরেশ--ওকালতী না করলে পয়সা অ!স্ৰ কোখেকে £ 

হেমল্তা -আমাদ্দের খামার খুবই বড়, এতে যা আয় হয় তা! 

(ভার মতন দশজন উকীলে'ও উপ্!জ্জন কর্ত্ভ পারে না। 

কর্তার শদীরের রক্ত এই জসির পেছনে জল ক্রেছেন। 

শিক্ষিত লোক যে এত পরিশ্রন করতে পারে, এ আমি 

জ্বপ্পেও 'চাৰ্তে পারিনি । নিজের জমা জমিযা আছে, 

তা কর্তার থেকে বুঝে নিয়ে সে খামার তে আরো বড় 
কর্তে পারিস্ তার চেষ্ট। কর, এতে তোর ওক|লত্রীর 
চেয়ে অনেক দেশী আয় হবে। ৎ 

স্থারেশ--তা! এখন আমি চন্লুন। ভেবে চিন্তে বহর তোমায়, 

আমি পরে বল্বো। 

(প্রস্থান ) 

হেমলতা০-একেই কি বলে উচ্চ শিক্ষা ? পিতামাতার অবাধ 

হওয়াই যে শিক্ষার, ফল, মানুষ যেকেন সে শিক্ষায় 

শিক্ষিত করতে ছেলেদের দলে দলে দ্কুলে পাঠাচ্ছেন, 

তাই বু.ঝ উঠতে পাচ্ছি না। যাঁই দেখি কর্তার কাছে 

তিনি কি ব্যবস্থা করেছেন । ছেলের যা অবস্থ! দেখতে 

পাচ্ছি তাতে আমার বউমাই বাকি বলেন, তাই বং 

কেজানে? 



কর্মক্ষে ৩ 

“যোগেনের প্রবেশ” 

যোগেন-_মা, দাদা নাকি মহরে যাচ্ছেন ? 

হেমলম্তা-_ই| বাবা, সে কারো মানাই গুন্লে না। কর্তা 

তাকে বিষয় দেখতে বলেছিলেন, তা নাকি তার ভাল 

লাগে না, সে সহরেই যাবে। তাবাক্, তুমি না হয় 

এখন বিষয় দেখো, কর্তাকে একটু বিশ্াম দাও । 
গোঁগেন_ দাদা যদি বিষয় না| দেখেন) তবে আমিই বিষয় 

দেখবো । দাঁদ। সহরে যেতে ঢাস্ছেন, বাবা তাকে বাধা 

দিচ্ছেন কেন % তিনি যাঁদ ওকালশী করাই ভাল মনে 

করেন, তবে তাই করুন না, তাতে ক্ষতিকি? 

| “গাগীর প্রবেশ” 

গা্গী_ক্ষতি আছে রে যথেষ্ট ক্ষতি আছে। সহারে গেলেই থে 

দাদ আরদাদা থাকে ». পর হযে বায় লে, সে পর হয়ে 

যায়। বাংলা উচ্ছন 2.8. এস গেল শাহ জাত 

ঠাই ঠাই এ সহরেই কারে ৩০, লও .এই করে। 
ক্র 

(ন'গেন--সহরেই কি বাংলার সর্ববশাশ করেছে মা? 

॥গাঁ_ই। খাবা তাই ! ঘোঁণার স্ঃসার ছারখার এই সহরেই 
| করেরে, এই সহরেই করে। " বাপ দাদার নাম লোপ 

হচ্ছে, পিতৃপুরুষের বাস্থভিটাখানি পর্য্যন্ত উচ্ছন্ন হঃয়ে 
যাচ্ছে, ভবিয্যদ্বংশধরগণ হাঁ অল্প) হা অন্ন ক'রে চীৎকার 



| € 1 “শি ] এ, | 
পি 

ক'রে মারা যাচ্ছে। বাংল! ফকির হবার একমাত্র কারণ 

গ্রাম ছেড়ে সহরে যাওয়া । 

হেমলত।-__মা! এসেছ ! এদের একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে 
যাও, আমরা এদের বোঝাতে পার্লেম না। 

গারগী-_সে দোব তো! মা তোন!দেরই, কোলের ছেলে কোল 
ছাঁড়া ক'রে দাও কেন? যদি ঝুকে ক'রে রাখ্তে, তবে. 

কিআজ আর ছেলে অব|ধা হতে পারতো? শুধু 

লেখাপড়া শিখ্লেই ছেলে মানুষ হয় না, তার সাথে 

আরে! অনেক চাই, তা! শেখাবার ভার পিতামাতার 

উপরে, তাতো করোনি, তাই আজ ছেলের অবাধ্যতার 

যাতন। ভোগ কর্তে হচ্ছে। 

হেমলতা-_স্ ভুল ম। বেশ বুঝে পেরেছি, বর্তমান শিক্ষার 

পরিণাম যে এই, তা পুর্বেব বুঝতে পারলে কি আজ 
এমন হয় ? 

গার্শী-_বছুদিন থেকেই ত বালা তোমাদের সকলের দ্বারে দ্বারে 
এ কথা চীৎকার ক'রে বলে বেড়াচ্ছেন, কই কেউতে! 

সে কথা শুনেও শুন্ছেন না, অনেকে হয়তো! বাতুল 

বলেই তাকে উপহাস কর্ছেন। 

হেমলতা1--ই। তিনি কর্তার সাথে অনেক সময় এই বর্তষান 

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচন1 করেছেন। 



কন্ধাক্ষেত্র ৩৯ 
সপ শা শসা পজ ৯০০ শশী প্পাস্পিসিপীস্পিশাসসপ পিপিপি তাক ৭ িশিস্পপাশতিন পা সশ্াশশাশি সপিশাসসেস্পিপিস্পীপিস পা 

গার্গী- আপনার কর্তাতো বাবারই একজন প্রিয় শিষ্য, ভাই 
তিনি ছেলেকে সহরে যেতে নিষেধ কচ্ছেন। তিনি 

* আমাদের আশ্রমে অনেক সময় বান, দ্বেশের বর্তমান 

অবস্থার কিসে পরিবর্তন হবে, বাবার সাথে এ সম্বন্ধে 

অনেক কথা হয়। 

যোগেন-আ মার বাবা কি আপনার বাবার শিষ্য ? 
' গার্গী-ই।, অবাক হালে নাকি? শুধু তোমার বাবা নয়। 

এ দেশের কম্মা প্রায় সকলেই তার শিষ্ত । আজ এই 
স্বণ্পুরে যকিছু দেখতে পাচ্ছ, এ সকল তারই উপদেশে 
হচ্ছে । একবার দেখা করো, মনের অনেক গলদ কেটে 

ধাবে। 

যোগেন- অনেক দিন থেকেই ভাবছি একবার দেখা করবো 
কিন্তু সম্যুই ক?রে উঠতে পাচ্ছি না। 

গার্গী-তোমাদের সকলের মুখেই এ এক কথা,। সময় তো 
যথেষ্টই খরচ, হয়ে যাচ্ছে, কেবল কাজের বেলামুই 
তোমাদ্দের সময় হয়ে ওঠে না। সয় করে একবার 

যেও, স্কুল কলেজে ব| শিখেছ তার চেয়ে অনেক বেশী 
শিখ্বার সেখানে আছে'। এ ষে দেখছে! পাগুলের 

মতন যা তাঝ্লে রাস্তংয় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, উনি 

হচ্ছেন 'একটী রত্বের খনি, ওকে চেনা বড় সহজ নয়) 

তাই বাধা অনেক সময় গেয়ে থাকেন-- 



& ভবে পাগল চেনা বিষম দায়। 

পাগলের তত্ব ভবে ক'জন পায় ! 

ছিল পাগল গৌরাজ, 

নিতাই ভার সঙ্গে পা, 

ব'লে “লেন সাধনার কি 

মধুর গুপজ 2 

আর একটা শাশান শযা!জ। 

বক্ষে রেখে মানীব পায়, 

চঠান্দাতা। ভন্তান দিচ্ছেন 
5 চটি ক রা কী 

জী।ণম।ত্রে বায় । 

বোঝে কি দীন ভারতবানী, 

শক্তি মহাশক্তির পায় । 

( প্রস্থান 
সি 

$ 



কন্মক্ষের ৪১ 

যোগ্নে-মা, ইনি কে? এমন তেজন্দিনী মেয়ে তো আমি সার 

কথ্নে দেখিনি ! ইনিকি দেবী? 

হেমহতা _ই। বাবা, ইনি দেবী রটেন, মে মহাপুকাশের নম ইনি 

ক'রে গেলেন ইনি তারি মেয়ে) নাম গাগী- 1 বাউপ 
ঠাকুর আদর্শ গুহিণী তেরী করার জগ্ত একটা মেঘ্রে- 
বিছ্বালর় প্রতিষ্ঠ। করেছেন, এই গাগীর উপরেই তিনি 

মেরেদের শিক্ষার ভার শ্যস্ত করেছেন | 

বোছগেন--এ আমে আমর একদিন মোতেই হবে। রঃ 

হেমলতা-অআ!ম'রও সাথে নিয়ে ঘাস্। আমি মানে মাঝে 

সেখানে যাই, কর্তাতো। প্রায় সব সময় সেখানেই 

থাচকেন। বাউল ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্ামে সত্য স্যই 

এই স্র্ণপুর আজ স্র্ণপুরী হয়ে ঈড়িয়েছে। ইনি ঘখন 

যেতে ঝলে গেলেন, তখন একবার যেও । 

€ প্রস্থান ) 

যোগেন_পাগ্লী কি কলে দেল £ সহরই বাংলার 'সর্দবনাশ 
করেছে। চিন্তার বিবয় বটে । যাই দেখি একবার দাদার 

কাছে, তিনি কি বলেনু। 

(প্রস্থান) 



৮ এ 
রি পি পু চট হি চি, 

স্পেস্পিীশশ ৩৩৮3 ৮ পি পস্পপিত পাশ শি ৮ িস্সি শীল আলণ 

7াশেজ।র- ড।ক্ঞার বান ঘা বলে গেলেন, তা ্নলেন তে। ? 

কিছুদিন কল্কাভ। গিয়ে থাকাই আমি সঙ্গত মনে কত্রি। 

নন্দলাল-আমার মন যে কিছুতেই এগুছেই না। 

ম্যানেজার-_গ্রাণট| বাঁচাতে হবে লো ! না গেলে চঙ্বে কেন] 

নন্দলাল--ভিনি ওবধ দিয়ে যান না কেন, এখানে বলেই বেশ 
খাওয়া যাবে । 

ম্যানেজার__তাতে তার কোন আপন্তি নেই। চিনি বলেন 

আমার কিছুদিন রোজই একবার ক'রে দেখাতে হবে, ী 

কল্কাত1 য1ওয়। গয়োজন। আমাকে এখানে রাখ 

হলে দেনিক পাঁচশত টাক করে দিতে হবে, আর কল্- 

কাতা গেলে স্কেল টাকানেই চলতে পারে। এখন 

আপন যা ভাল মনে করেও, ত1 কর্তত পারেন। 

নন্দল।ল--তাও তো বটে, কিন্তু দেশের সকলেরই ইচ1 বাতে 
আসি কল্কাত। না যাহ। 

১০৪৮৯+%৯৫৭ 1 লন! গেলে এখানে খসে আপনার 
স্চিকিতস! কিছুতই হবে না। 

বাউলের প্রবেশ । 

বাউল--কেন হবে না? নাহবার কারণ কি বলতে পারো ? নন্দ 

এই স্বর্ণপুরের জমিদার, তার এখানে অভাব কিমের ? 



বমন্মেএ বু 

'এখানে বসেই ভার সব হ'তে পারে।  কবিরীজেই 

বথেন্ট হ'ভো, ডাক্তার এনেছ তা বেশ করেছ। কতগুলি 

টাকার পাখা হয়েছিল তারা উড় কল্কাভায় চললো, 

এই রাঞ্জিটা সমেত উড়িয়ে আর কল্কাত। নিরে লাভ 

কি বাবা ? নন্দ, তোমার এই শনিঠাকুরটাকে তোমার 

কাধ থেকে নাবাও, তা নাহলে ইনি ভোমার ভিটে 

বাড়ী পধ্যন্ত উত্সন্ন করবেন, দেখতে পাচ্ছি। 

নন্দলাল _ _আপনার] দেখ্ছি সকলেই এর উপর খডগাহস্ত 

আমার কি একটা ভিতাভিত জ্ঞান নেই ? ইনি উপযুক্ত 

কন্মচারী বলেই ভো একে জাঁমি আমার ফ্টেঞের ষ্টানে- 
জাঁর নিযুক্ত করেছি। 

বাউল--ই। খুব উপযুক্ত কর্মমগারীই রেখেছ, ইনি ঘখন ঘার কষ্টে 

চেপেছেন, তার ভিটেয় ঘুদু না চড়িয়ে ছাড়েন নি। 

কিছুদিন পরেই টের পাবে। , 

নন্দলাল--আপনাদের গায়ে পড়ে এসে উপদেশ দেওয়াট। া নি 

মোটেই পছন্দ করিনা; ভম!র ভালো সামি নিজে ই ঠি 

করে নিতে পারবো! । মানেজার, তুমি ভাজই রা 
বাবার আয়োজন করে ফেলে! । এ সদ পাগলের দুলে 

মার কাণটা ঝালাপাল! ক'রে দিলে । 

মানেজার- যে আঙ্ছে। 

€ প্রস্থান?) 



৪৪ কশ্মক্ষেত্র 
শি পেশি শি শত পা পাতি শী পিপাশপনীঠা৯িল ৮ পাশ শী ৯ ২2 শী তি তোতা তা ৩ পতিত তিন ৩ লি 

বাউল--আচ্ছা ভাই চল্পুম। আর কখনো তোমার কোন কথা 

কইতে আস্বো না। 
গীত 

মা একি মজার খেল। তাস, 

পেতেছ এ ভবের খেলায়! 

বেটে মা আপন হাতে, 

রং সব রেখেছ হাতে) 

বদ রং বাজারে দিলে, 

দেখে পেলো হাস ॥ 

হবে বলে সাত তুরুক, 

দু'খানা রং এ বেঁধেছ মুখ, 

ছ'রং এ করেছ তুরুক, 

হয়ঃ সাধে কি হতাশ ॥ 

কে বোঝে মা তোমার বাজী, 

কারে কি ভাবে করো রাজী, 

পুচ দশে পঞ্চাশের বাজী) 

ফেরাই দিচ্ছে পাশ ॥ 

কেন ক'র এত ছলনা, 

মুকুন্দে দিচ্ছ যাতনা, 

যাবে মা যাবে জানা, 

পেলে হাতের পাঁচ ॥ 
(প্র্থান ) 



কণ্ধমক্ষেত্র ৪৫ 
২ শর্শীত তত শি লাগি পীদ্াশীবিশি লী শী একটি টি ০০০২ শীশিত পাটি ৯ ৮২শীশিশীল ০৩2 তি তি শি শী লা শী শী পি শা ১০৩ শালি ৩০ পো আপি 

বোগেনের প্রবেশ । 

যোগেন- দাদ1, আপনি নাকি সহরে যাচ্ছেন ? 
শচ্দলাল__ভা! ভাই, স্থাস্থাটা বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে। 
যোগেন-তার জন্তে কল্কাঁতায় যাবার প্রয়োজন কি £ এখানে 

থেকে চিকিতসা করলেই ত হতো । 
৯৬ 

নন্দলাল-_ভাক্তার কল্কাতা যেতে বলেছেন। তারপরে এখানে 

লোক থাকে কি ক"রে ? নানা রকম কত অন্ুবিধা ভোগ 

করতে হচ্ছে । পয়সা থাকৃতে কে ভাই এসব সা 

করে? আমার ইচ্ছ! আর এখানে থাকবো না, বছরের 

প্রায় সব কটা দিনই কল্কাতায় কাটিয়ে দেবো 
গ্রবোজন মত মাঝে মাঝে বাড়ীতে আস্বো । 

যেগেন_-এখানে আপনার এমন কি অস্রবিধে হচ্ছে সেইটাই 

বুঝে উঠতে পাচ্ছি না | যদি কিছু অস্থবিধা হয়ও, ত1 

টাকা খরচ করলে অল্পদিনেই সে অসুবিধা দূর করে 

নিতে পারেন, রি 
নন্দলাল__-তোমাদের যেমন আক্কেল, সংসারের চাপ এখনে 

ঘাড়ে পড়েনি কিন! তাই কিছুই টের পাচ্ছনা, বাবা মরে 

গেলেই সব বুক্তে পার্বে। দেশের কিছু খবরস্রাখো 
কি £.বিশ বছর পুর্বেব এখানে কি ছিল, আর এখন কি 
হয়েছে । পূর্বেব যে কাজ চা”র আনাম হ'তো এখন সে 

কণধজ এক টাকাঘও হ'তে চার না । আর সে কাজ 



জজ লি ৩ পসটি  আপসটি সমন পি ললিলতিিল ৩ শি তিল তল ক 

রা কর্মক্ষেত্র 
ী - ৩ 

কর্নারও ছাই লোক আছে? সব বেটার কেল্ণ্য 
যেন এক সঙ্গে জেগে উঠেছে। টাকা নিয়ে সাধাসাধি 
কর্ুলও লোক পাবার; যো নেই। ধোপা, নাপিত, 

কামার, কুমার সব বে্টারই যেন ল্যাজ ফুলে গেছে £ 

খেতে পায় না, কিন্তু অপমান বোধটুবু বেশ আছে। 

যোগেন-বর্তগান সময় জগতের যা অবস্থ। হয়ে দাড়িয়েছে 

তাতে এখন আর কারো চোখ্ রাঙ্সিয়ে কাজ করাবার 

যোনেই, সেদিন চলে গেছে। এই বিংশ শতাব্দীর 

জাগরণে সকলেরই চোখ খুলে গেছে। এখন কোন 

জাতিই তার জাতের বৈশিষ্টা নষ্ট কর্তে প্রস্তুত নন্। 

এইটে উঠবার যুগ কিন, তাই সকল জাতির ভেতরেই 
একট। স্বাধীন চিন্তার আোভ প্রবাহিত হচ্ছে। তারপরে 

যাদের আমরা এতদিন পদদলিত করে চলেছি, তারাই 

হচ্ছে আমাদের জাতির মেরুদণ্ড । ওদের উঠতে দিলে 

আজ আমাদের হাবার মতন পরের মুখর দিকে চেয়ে 
দুটি অন্ন দও, অন্ন দাও ঝুলে চীৎকার কর্তে 

হতো না। বলি সহরে যে যাবেন, সেখানে টাকা 

আসবে কোথেকে £ 

নন্দলাল--কেন, জমিদারী থেকে । 

যোগেন-জমিদারী থেকে টাকাটা জুটবে কি করে তাই 

ভাব্ছি। 



কর্মক্ষেত্র ৪৭ 
৯০ পিশাসপসপিট প্পািতশিততত৯ এপি 75 2 4218-25 ০ 2 স্পোপসপিন দাশ 

নন্দলাল-_ম্যানেজার আর নায়ুব রইলো, তারাই টাকা আদায় 

করে পাঠাবে; এ সহজ কথাটা ও বোঝ না) লেখাপড়। 

শিখেছিলে কেন বলতে পারো ? 
যোগেন-- তারাও ঘে সহরে ঘেতে চাইনে, তবে দকুপীর লেোছে 

বদিশাযর। কিন্তু কোন রকমে কিছু শর সংস্থান 

করত পারলে তারাই কি আর এই গায়ে পড়ে মরতে 

টি টি] ল্শী চর -্প্জ মা এখ চাইবে ! ভবে গরীব প্রজাগতলো, ওদের সঙ্গারে ঘা 

ইচ্ছ। রে তা যেতে পারবে না, এখানেই খাকবে। 

ভুগবে, জমিও চয্বেঃ আবার খ'লানার 

নন্দল/ল-_ভ্ডোস৫] সব আজকালকার ছেলে কিনা, ভার 

ঘোরে ছুরে বেডাও, নিজের প্রাণটা আগে বড 

তারপরে পর্ধের ভবন ভেবো । 

ভা আাঃপনি সহহে গিয়ে নিজের প্রাণ বচাতে গার্েন 

কিন্তু অমি জার এই সহজ ভাইকে ফেলে একা প্র. 

বচ,তে ইচ্ছা কর না।আমি এই ৬ ঈ থ.ক্বে।, 

দেখ এই পাড়।গকেই আবার সহরে পরিণত করতে 

পারি ক্কিনা, গরের জী ফিরাতে পারি কিনা । শাথানে 

অন্গুবিধা বথেষ্ট আ:ছেশ্তা আমি ্লীকার করি, কিল 

আপনি তো আর সেইজফ্যে সহরে যাচ্ছেন না, আপনার 

ভতরে রয়েছে রিলাসীতার আকাঙ্ক্ষা, তা কিআর এই 

যে.গেন 

1 



৪৮ কর্মক্ষেত্র 
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পাড়াগায়ে তৃপ্ত হ'তে পারে? তাই আপনারসহর 

চাঁই) কিন্তু মনে রাখবেন, এই পাড়াগা-ই আবার সহরে 

বাবুদের শেষ বিশ্রাম স্থান কর্তে হবে। 
(প্রস্থান ) 

নন্দলাল-_কি বেয়াদব ! আজক।লকার ছেলেগুলো গশুরুঙজগনের 

সাথে কেমন করে কথ! কইতে হয়, তা পর্যন্ত শিখেনি। 

যাক্ আমাকে যখন আজই কল্কাতা রওনা হ'তে হবে। 

তখন আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়; যাবার জন্যে প্রস্তুত 

হইগে। সকলেরই অমতে চলেছি, কে জানে ভাল কচ্ছি 

কি মন্দ কচ্ছি। 

(প্রস্থান ) 

পঞ্চম দৃষ্তয। 

স্থান__গার্গীর বিদ্যালয়। 
গার্গী, ছা্রীগণ, বাউল, কিশোরীলাল, যোগেন। 

গীত। 

ছাত্রীগণ-_ 

কি আনন্দধ্বনি উঠলে! বড়মে। 
বঙ্গভূমে, বঙ্গতুমে, বঙ্গতুমে, 

 ভারতড়মে ॥ 



পাতা বেন মা। 
কর্মক্ষেত্র মা ৪১ শা! 

আনন্দে আনন্দধামে, 

হচ্ছে বেচা কিনি, 

দেশী ধুতি দেশী চিনি, 
এইমাত্র শুনি, 

বিদেশী আর কিকিনি॥ 

লেগেছে ভারতবসী, 

'আার কি মানা শুশ্ম, 

লেগেছে আপন কাজে, 

্ যার যা নিচ্ছে মনে, 

মায়ের লামের গুণ ॥ 

সায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে, 
চড়কু? হেন ধনে, 

তাই দিদি রেখেছি আমি) 
পে 

ভাত মবতনে ক 

আমার ডক ধনে! 

চড়ক1 আমারে পিতাম'তা, 

চড়ক1 বন্ড সখা, 

চ়কায় ভাত কাপড় পি, & 

স্বোড়ায। জোড়ায় শাখা, 

চড়ক। প্রাণের সখা ॥ 



৫০ কন্মক্ষেত্র 

হাতের কঙ্কণ নাকের বেসর, 

পরি ঢাকাই শাড়ী, 

সুতো কেটে পরেছি এবার, 

হাতীর দাতের ঢুরী, 

চড়কা আর কি ছাড়ি । 

মুকুন্দদাসে বলে, 

ভাল স্থযোগ পেলে, 

দিদিরা সব ধর চড়কা 

: মাতরম্ ঝ'লে। 

হবে সখ কপালে ॥ 

গাগীর প্রবেশ। 

'ার্সী-_তোমর সকলেই এসেছ ? 

ছাত্রীগণ--ই] দিদি) আমরা সকলেই এসেছি। 

শীর্গী-আচ্ছা বেশ, এস এখন আমরা কাজ আরম্ত হবার 
পূর্বেব একবার ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে নি। 

'মিলিত গীত। 

প্রণমি তোমারে, প্রণমি তোমারে, 

প্রণমি তোমারে । 

. সম্মুখে পশ্চাতে নমি, 

নমি তোমায় বারে বারে ॥ 

সা ১৮৮ শা ৮ পসরা আপ টান পপ পি পা সপ অপর এ পাপা সাপ 



কর্মক্ষেত্র ৫৯ 

বুলার মাঝে তোমায় নমি 

দিগন্তের দূর পারে, 
শৈল শিরে তোমায় নমি, 

নমি নীল পারাবারে। 

প্রণমি তোমারে। 

ফুলের রূপে তোমায় নমি, 

নমি শ্বাম তৃণ ভারেঃ 

মেঘের ছায়ায় পায়ে নমি, 

»*... নমি সিদ্ধ বারিধারে, 

প্রণমি তোমারে ॥ 

অনলে অণীলে নমিঃ 
নমি রবি চন্দ্রমারে, 

অশনিতে তোমায় নমি, 

নমি ফুল তার৷ হারে, 

প্রণমি তোমারে। 

সুদূর অনাগতে নমি, 
নমি পুণ্য অতীতেরে ॥ 

আজিকার এই, স্থুখে দুঃখে, 

নমি তোমায় বারে বারে; 
প্রণমি তোমারে ॥ 



৫২ কর্মক্ষেত্র 

জন্ম মৃত্যু মাঝে নমি, 

নমি বুকের রক্তধারে, 

মিলনেতে তোমায় নমি, 

বিরহের ব্যথা ভারে, 

গ্রণমি তোমারে । 

পাম্পি তিিপিত শশা পশীশী শোশিশী্রিস্মিপীত লিপ পিপি পিসি সপ পাসপিশীসালশি  » পা 

আশ দিয়ে তোমায় নমি, 

স্মৃতির দগ্ধ ধূপাধারে, 

ধৈর্ধ্য বীর্ধ্য মাঝে নমি, 
নমি গো পুরুষকাতে, 

প্রণমি তোমারে ॥ 

মন্দাকিনী-দিদি, আমরা সংসার-সমুদ্ধে নিমগ্ন রয়েছি) আমা- 

দের আশ্রয় কি? 

গাগী-আজ বুঝি আবার পাগ্লামী উঠলে? একদিনই তো 
বলেছি যে, জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে না, কর্তব্য ক'রে 

যাও, ভেতরে যে দেবত' আছেনঃ তিনিই সব জানিয়ে 

দেবেন। বাবা বল্ছেন_-ভারতবাসীকে ধর্মোপদেশ 

দেবার প্রয়োজন করে না, কারণ ভারতবাসী ধর্ম নিয়েই 

জন্মায়, এটে নাকি ভারতবাসীর পৈতৃক সম্পত্তি । 
কর্মহীন ভারতে এখন কন্মের গীতই গাইতে হবে, তার 

কথাই বলেো। তবে এইটে আমাদের সর্বদা স্মরণ 



কর্মক্ষেত্র ৫৩ 

রাখতে হবে যে, কন্ম যেন আমাদের ধন্মকে বাদ দিতে 

ন] হয়। বিশ্বনাথের পাদপন্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই যেন 
আমাদের করম্্সাগর পার হবার একমাত্র -আশ্রয় 
হয় । ৃ 

মন্দাকিনী-সংসারে আবদ্ধ কে দিদি ? 

গার্গী-যে বিষয়ানুরাগী সে-ই প্রকৃত আবদ্ধ জীব। 
'মন্দাকিনী- মুক্তি কি? * 
গাগী-_বিষয়ে বিরাগই মুক্তি । তবে কিনা আজকাল আমাদের 

দেশে অনেরু বিরাগী পুরুষ দেখতে পাওয়া যায়, বাদের 
বিষয় বল্্তে কিছুই নেই; এ সকল বিরাগী কিন্তু মুক্ত 
নন্, তাদের ভেতরে বাসনা যথেষ্উই আছে, সে বাসনা 
পুর্ণ কর্বার যোগ্য ক্ষমতা নেই বলেই তারা বিরাগী 
সেজেছেন। ভোগের মাঝে থেকে যিনি ত্যাগ কর্তে 
পেরেছেন, তিনিই প্রকৃত বিরাগী। 

মন্দাকিনী-শ্বর্গ কি দিদি? 

গার্গী-এক কথায় বোঝাতে “চেষ্টা ঝর্বেঠ না অনেক কথা 
কই?ত্ভ হবে ? 

মন্দাকিনী_না, এক কথায়ই বলুন । 
গার্গী-_বাদনা-ক্ষয় । 
মন্দাকিনী-কিসে সংসার-বন্ধন ঘোচে ? 
গাগী- জ্তিদম্মত আত্মজ্ঞান দ্বার । 
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সন্দাকিনী__-সংসারে স্বখে থাকে কে? 

গার্গী_সমাধিনিষ্ট ব্যক্তি যে। 
মন্দাকিশী--সাধুকে? 

গ|গাঁ__সমস্ত বিষয়ে যিনি বীতরাগ হয়েছেন, ফিনি মোহশুহ্য 
এবং ব্রক্মনিষ্ঠ তিনিই প্রকৃত সাধু। 

মন্দাকিণী-_-কিসে স্বর্গ লাভ হয়? 

গা্গী__জীবের প্রতি অহিংসায়। 
মন্দাকিনী--সংসারে কাকে প্রিয় করতে হবে ? 

গারগী--ভগবত চরণে তক্তিই যেন তোমা7দ্র সব চেয়ে বেশী 

প্রিয় হয়। 

মন্দাকিনী--প্রকৃত জীবন কিরূপ? 
গাাঁ_যাহা দোষ বিবর্ভিত তাহাই প্রকৃত জীবন। 
হেমা_কে জগণ্ জয় কর্তে সক্ষম? 

গার্গী-.যে মহাপুরুষ আপন মনকে জয় করতে পেরেছেন, 
একমাত্র তিনিই জগ জয় করতে সক্ষম। 

হেমা__বীর অপেক্ষা প্রকৃত বীর কে ? 

গার্গী-ধিনি সংঘমী, তিনিই প্রাকৃত বীর । 

হেমা-এ জগতে ধন্য কে দিদি ? 

গাগী__বিনি পরোপকারী, তিনিই গণ্ঠ 

হেমা--মংসারে পুজনীয় কে 
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গার্গীঁ-ধার শিনতন্বে নিষ্ঠা আছে। 
নীরু বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য কি, তা আপনি আমাদের 

* দয়! করে বলে দিন্?, | 

গাগী--জগৎ জুড়ে আজ যে দুঃখদেবতার পচ লীলা-খেলা 

চল্ছে, তার ভীষণ আবর্তে আমাদের ভারতবর্য যে গাড়ে 

নাই, এমন নয় ! ফান্সোর এন্ ও ওয়াজ নদীর তীরে 
উন্ভয় অন্য জাতির সঙুবক্য নর রক্তের ঈদী ঝয়ে গেছে, 

দেখে জগ৩ শিউরে উঠছিল; কিন্তু এ কথ! কি কেউ 

ভেবে দেখেছমে, এক ভারতবর্ষে কোন মানুষের সাঙ্গ 

বন্দ স্টি করে নয়, যয়ের সাথে ঘুদ্ধ করতে করুতে গতি 
বসর আশিলক্ষ লোকের পরমায় ফুরিয়ে যান্ছে। 

কথাটা ব্ল্তে আমাদের প্রাণ ভে শিউরে উই, 

পরন্থু আমাদের রাজ্প্রতিনিধি লডড প্রোন:ন্সে 

বাহাছুরকেও এ কথা বল্বার সময় খুব স্ম্তব চমণ্ুকৃত 

হ'তে হয়েছিল! তাই তিনি এ দেশের আব-হাগয়ার 

উৎকর্ষ সাধনের জন্য ননেশব'সীর দৃষ্টি গআব্ষণ কর্তে 
চেষ্টা করেছিলেন । “কিন্তু বিধিনির্বন্ধ) অভাদের 

দেশের পুরুষগণ বলেছেন, এর প্রাহীকার বশুবানে 
অসম্ভব । এই অসম্ভবকেই এখন, আমাদের সম্ভবে 

পরিণত করতে হবে। ইহাই আমাদের জীবনের 
মবশ্রে্ঠ ব্রত । 
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নীর--কি করে তা আপনি সুন্তব করবেন ? 

গার্গী--ভয় পেও না দিদি! আমরা মায়ের জাতি, এ 
জাতিটাকে এখন আনাদেরই জাগিয়ে তুলতে হবে। 
স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে আমরা কম্মমন্ত্রে 

প্ীক্ষিত ন। করা পধ্যন্ত এদেশে কর্মাবীরের ক্যগ্টি 

হবে না। তাই ঘরে ঘরে গিয়ে মা সকলকে বালে, 

দাও, দেশ এখন কর্ধাধীর চায়। কীরপ্রসবিণী জননী-, 

গণ--জাগো ॥ দুঃখ দেবতার হাত থেকে ভারতকে 

রক্ষা করতে হবে ভোমাদেরই ; জগহকে বিন্মত করে 
দাও তোমাদের মাতৃশক্তির দাগরণে। 

বাউলের প্রবেশ । 

বাউল-_গগী ! 

গাগীর_বাবা! 

বাউ_কাকে জাগানো হন্ছিল মা ? 

গাী-_ভারতের মাতৃশক্তিকে জাগাবার কথা হচ্ছিল । 

বাউল-_হ! মা, জাগিয়ে ভোল। মানা জাগ্লে তো ছেকে 

জগ্বে না__গাগী ! মাঃদের জ]গিয়ে তে'ল। 
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গীত। 

মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল। 

সকল কাজের এত গোড়া, 

আজ ভেঙ্গে দে রে তার্দের গোল ॥ 

মেয়েদের এ সব হাই স্কুলে, 

মা হবে না কোন কালে; 

তাঁই তোরা আজ সবার আগে, 

* মায়ের মন্দির গড়ে তোল ॥ 

গার্গী লীল ক্ষণার দ্বেশে, 
কাপড় হ'লে! গাউন শেষে 7 

দেখে শুনেও অন্ধের মত, 

খটি দুধে ঢাল্ছিস্ ঘোল ॥ 
মায়ের জাতি উঠলে গ'ড়ে 

ছেলে মিল্বে ঘরে ঘরে ; 

বাজবে আবার বিজয় ভেরী, 
জয় ডঙ্কা সানাই ঢোল ॥ 

বাউল _তবে একটা কথা স্মরণ রেখো, «“আমিটা” যেন সে 
পড়ে না। পরমহংস দেব বল্তেন, কাচা আমি আর 

পাকা আমি । আমিটা রাখতে হ'লে যেন এ পাকা 

আমিটাই থাকে, কাচা আমিতে কিন্তু সব কাঁজ পণ্ড" 
করে দেয়। 

৮ 
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গার্খী--আমিকে বাদ দিলে কাজ কর্বে, কি ক'রে বাবা? 

ব।উল-_বাদ্ দিতে তো আর বল্ছিনে মা ! ও বাদ দেওয়াও 

স্হজ নয়। তাই ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, আমি তো 
যাবেই না, থাকবে যদি তবে দাস আমি হয়েই থাঁকু। 

তুমি ও তোমার এ দাসী আমি রেখেই কাজ কারো, 
কাজ ভুন্দর হবে। তারপরে সকলকে জাগাবার চে! 

কচ্ছিস্, তাকি কখনো সম্ভব হবে মা? একজন জাগিয়ে 

তোল, দেখবি সব জেগে গেছে। 

গাগী_সে একজন কে বাবা ? 

বাউল--কতর্দিনই ত বলেছি, বোধ হয় তোর স্মরণ নেই। 

আচ্ছা আজ আবার ঝ»লে দিচ্ছি। 

গীত। 

জাগ গে জাগ জননী । 
তুই না জাগিলে শ্যামা, 

. ফেউজাগিবে না গো মাঃ 
তুই না নাচালে কারো, 
নাচিবে না ধমনী ॥ 

ডেকে ডেকে হঃনু সারা, 

কেউ সাড়। দিলে না মা, 
' খুঁজে দেখলাম কৃত প্রাণ, 
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কারো প্রাণকাদে নামা; 

তুই না জাগালে প্রাণ, 

কাদিবে কি কারো প্রাণ; 

ন! জাগিলে সবার প্রাণ, 

পোহাবে কি রজনী ॥ 
নাম ধর দয়াময়ী, 

দয়া ঝি মা আছে তোর ?, 

দয়া থাকলে মরে কি আজ, 

ব্রিশকোটী ছেলে তোর ; 
মরি তাঁতে ক্ষতি নাই, 

বাসন! মা দেখে যাই, 

ভারতের ভাগ্যাকাশে, 

উঠিছে দিনসণি ॥ 

নিবেদিলাম তব পায়, 

ঠেল না পায় তারিণী, 

ছেলের কথা, চিরকাল্ম, ,, 
রাখে জানি জননী । 

মুকুন্দের কথ রাখো, 

করুণা-নয়নে দেখো, 

তাকুলে পড়েছি মোরা* 
তার দীন-তারিণী ॥ 
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বাউল-_ এখন বুঝতে পেরেছিস্ মা ? 
গার্গাী_হ বাবা, এখন বেশ বুঝতে পেরেছি । 
বাউল- আচ্ছা আমি এখন যাই, কিশোরী বাবু আর তার 

ছেলে যোগেন আজ তোমার বিদ্যালয় দেখতে আসবার 
কথা, যদি তারা এসে থাকেনঃ তবে তাদের দুজনকে 

নিয়ে আমি আবার আস্বো। ও--কিশোরী বাবু। 
এসে পড়েছেন £ 

“কিশোরীলাল আর যোগেনের” প্রবেশ । 
বার্ডল-্আস্তে আজ্ঞা হয়। হেমা, তোমার মোজার কল 

কেমন চল্ছে ? 

হেমাঙ্গিনী__খুব ভাল চল্ছে, আমি এখন মাসে কুড়ি টাক! 
পাই। 

ব।উল--নীরু, তোমার তাত কেমন চল্ছে ম!! 

নীরু--খুব ভালই চলেছে। 

বাউিল--এতে ল! পারিশ্রমিক পাও, তাতে তোমার দিন চ”লে 

যায় তে ? 
নীরু-_হাঁ, কিছু কিছু সঞ্চয়ও হুচ্ছে। 
বাউল-__:।, যারা সুতো কাট্ছেন, তার] এখন কত ক'রে পান। 

গাগা তাদেরও মাসে এখন বরে! টাকার মতন দিচ্ছি। 
বারা রুমাল, জামা তৈরী কচ্ছেন , তারা প্রায় ত্রিশ 
টাকার উপরে পান। | 

ৰা 
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বাউল--অন্তান্য কাজ বারা কচ্ছেন, তাদের অবস্থা কি? “ 

গার্গী_-আমাদের এখানে যিনি যে কাজ কচ্ছেন, তার সংসারই 
বেশ চলে যাচ্ছে, কারে! কোন অভাব আছে বলে 

শুন্ছি না। 

বাউল--€বশ বেশ, খুব আনন্দের কথাই বটে। 

গার্গা--যারা জিনিষগুলি বান্দারে নিয়ে বিক্রী করেন, তাদের 
- বাহাছুরীই সব চেয়ে বেশী, হরেন দাদ1,আর রমেশ দাদ] 

খুবই পরিশ্রম কচ্ছেন, তারা শুধু বাজারে নয়। বাড়ী 

বাড়ী গিয়ে 'জিনিষ বিক্রী করেন, আমাদের হাতের তৈরী 
জিনিষ বলে ভদ্রলোকের খুবই আগ্রহ করে নেন। 

বাউল-_-তাদের দু'জনকে এখন কত টাকা ক'রে কমিশন দিচ্ছ? 
গাগা--প্রায় ছু,শত টাকার মতন তারা ছ'জনে পান। 

বাউল--হা, তা না হ'লে তাদের পোষাবেই বা কেন? বিঃ এ, 

পাশ কর] ছেলে, যদ্দি একশত টাকাও মাসে আছ 
কর্তে না পারে, তবে তারা একার্ষে আসবেই বা কেন? 

কিশোরীলাল-_এ যাতে দেশময় প্রচার হয়, সেজন্য আমি 

আমার সম্পত্তবির একচতুর্থাংশ দান কর্তে ইচ্ছা করেছি, 
আপনি তা গ্রহণ করলে আমি বড়ই আনন্দিত হবো | 

বাউল--এ তো আর আমার দেয়] হচ্ছেনা? দেশকে দান করা 
হচ্ছে, দেশ তা আনন্দে গ্রহণ করবে। তোমার মত 
স্বদেশভক্ত সম্ভান যে দেশে জন্মেছে কিশোরী। সে দেশ 
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ধু. হয়ে গেছে। অশীর্ববাদ কচ্ছি, ভগবান তোমার 

মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন। 

কিশোরীলাল- এতে ছেলেদেরও উপাজ্জনের একটা পথ কারে 

দেওয়া! হয়েছে, আপুনি ছেলেদের ডেকে এ কথা বলে 

দিন্। 

বাউল_ডাকতে কি আর কম কচ্ছি কিশে।রি ! ডাকবে! কি? 
ডেকে ডেকে হয়রাণ হবে গেলুশ। 

গীত । 

ডকৃবো কি শুন্বেকি রে, 

আছে কি কারো কাণ? 
পাবো কি এমন ছেলে, 

দেশের লাগি কাদে প্রাণ ॥ 

দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে, 

কত ভারের গাইনু গান। 

সে গান শুন্লে না কেউ, 

বুঝলে না কেউ, 

কোন্ স্্বরেতে ধর্ছি তান ॥ 

আমরাই নাকি বিশ্ব মাঝে, 

বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠ দান, 

আচ, উপোধ করে দিন কাটাচ্ছি। 

থক্তে মোদের ক্ষেতে ধান। 

স্পা পাপী পলা 1 লাশিশপীসিপি ৯ 
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ভাব সাগরে বইছে হাওয়া, 

কাল সংগরে ড.কছে বান, 

এখনো হ'ল ছোড়ে দে) 

ঢেউ কাটিয়ে, 

প্র হ'য়ে বক ভীথান ॥ 

(মায়ের নামের জয় দিংয়রে ) 

বাউল--ভারপরে ক্ষেত্র বড় না হালে ছেলেদের ডেকেইবাকি 

হনে? শুধু ডেকে ক্কুল কলেজ থেনে দের কাপে তাদের 

রাস্তায় ড় করালেই ত হবেনা, কাজ দিতে হবে তে] £ 

তুমি যণন এ কাধ্যে ব্রহী হলে এখন আমি ডাকতে 

স্প!রুবো | 
কিশোরীলল--মামার মনে হয় যাতে এ কাজ দেশময় ছাড়য়ে 

দেওয়া যায়, তার জন্য 'এখন আমাদের উঠে পড়ে কাঙ্গে 

লশাগ। দরকার । 

বাউল -সেতে! লাগতেই হবে,, ভুমি এ কার্যে রী হলে 

এমন আনেক নিগ্ভালয় তুমি এতিচ্ছ। করুন্তে পারালে 
এটি চর 

২. টি 

এ বিশ্বস জানার আচ্ছে। আমার ইচ্ছা, ভুমি $কান্যের 

অগ্রাদ্রভ ০9 কিশোপি 

কিশোবীশাল_ঙ্কি কারে কাজ আরম্ভ করত হবে বলে দিন ? 

বাউল--পটটা গান নিয়ে একটী সভা করে ছিন্দু মুসলমান 

কাছ 
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পা সপ পিই, সস পা সস পপাগস্কপশপাপসপপ 

রী . পোশ শপ পিসপাপাশীলস্পিপি পাপ পিপি সিপাপসপী সপ সপ বজস্সা্ী সস পস্পীপাসিপাসপ পিপাসা পিপি পান 

কাজ আরম্ভ ধুতে হবে। শুধু কাপড়, গেঞ্জী, মোজ! 
জামা তৈরী করলেই হবে না, আমাদের সংসারে ষে 
সকল জিনিষের প্রয়োজন* তা দকলই আমাদের ঘরে 

তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হবে, যেন কোন কিছুর 
জন্য আমাদের বাজারে যেতে না হয়। শুধু বললেই 

হবে নাঁ, বাড়ী বাড়ী গিয়ে কাজ আরম্ভ করিয়ে দিতে 

হবে, সকলকে কাজ কর্তে বাধ্য করতে হবে। এরি 

নাম [709006 1100517) বা গৃহ-শিল্প। 

কিশোরীলাল--এ সকল কাজ কর্বার উপযুণ্ত লোক চাই । 
বাউল--এ বাংলা! দেশে এখন আর লোকের অভাব কি? 

অনেক এম্ এ, বি এ, পাশ কর ছেলে চাকুরী চাকুরী 
করে হয়রাণ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ডেকে নাও, 

এতে তাদের একট উপাজ্জনের পথ করে দেওয়া হবে। 

তারা বাড়ী গিয়ে লোকের দ্বার কাজ করাবে, আর 

জিনিষগুলি সংগ্রহ ক'রে বাজারে এনে বিক্রী কর্বে। 

শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও এ জিনিষ বিক্রীর জঙ্য 

পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে॥ কারণ বিদেশ থেকে 
টাকা আন্তে না পারলে শুধু দেশের টাকায় দেশ 
অর্থশালী হবে না। ছেলেদের লাভের একটা বড় অংশ 
দিতে হবে, শুধু মাইনের টাকায় বা কমিশনে ছেলেদের 
পোষাবে না। 
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কিশ্ধৈরীলাল-_ ছেলেদের দাড়াঝার একটা স্থান করা প্রায়োজন/ 

বাউল--তা তো করতেই হবে, তানাহ”লে ছেলেরা কাজ 
করছে কি কারে? 

কিশে!পালাল_ক্ি ভাবে সেস্থান তোপী করতে চান £ 

বাউল - এ গ1৯টা গ্রাম নিয়ে এক টি %0০0-01997201৮6 

[501 কোপ বেটাভ ব্যাঙ্ক তৈরী করে ছেলেদের 

দ ডাবার জায়গা করতে তবে। বাঙ্ক না হলে ছেলেরা 

কাজ করবে কি কারে? শুধু বর্তীতার তোমাদের 

প্রেংপাগাপ্ডু! হবে না, ব্যাঙ্ক চাই। মনে কাখবে, 

আমদের দেশের শস্তগুলি যাতে বিদেশে রপ্তানী না 

হখ়্। দেশেই রাখা যায়, তারব্যবস্থা ক'রে পরে অন্য কাজ। 

দেখক বর্দ শি্দের পায় দাড় করাতে চ:ও, তবেএ 

রকম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ক'রে তার সাথ বাণিজ্য যোগ করে 
দ1ও, অ:র চাই তার সাথে গুহ-শিল্প । এ ছুট পঞ্খ তুমি 
দেশংক ধরিয়ে দাও এরপরে কি করত হনে ভা আমি 

তোমায় এবটু ভেষে চিন্তে পরেন্ধল্বো । | 

কিশোরীলাল-_ আমি আজ থেকেই এ কাজে লাগবো 1 আশা 

করি, এ কাজ দেশহয় ছড়িয়ে দিতে বেশী সনয় লাগবে 

না। কারণ ষে পথে পয়স। উপাজ্জন করা বায়, দেশের 

লোক এখন সে পখেরই খোজ কচ্ছেন, এ পণ ভদ্র 

অভদ্র সকলেই ধরবে ব'লে আমর বিশ্বাস । 
০৯ 
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দীানিউি নি ধর্বে, কাজে নেবে দেখো কত,আনন্দ 

পাবে। শুধু কাজ করো কাজ করো ব'লে বক্তৃতা 

দিলেই”মানুষ কাজ কর্বে নাঃ তাদের পেটের যোগার 

করে কাজের কথা বলো, দেখবে তোমরা কাজের 

লোক কত পাঁও। শুধু পেটেকিআর কাজ হয় 

কিশোরি ! পেটে ভাত নেই, পর্বর কাপড় নেই, 
তাতে কাজ করো কাজ করো ঝলে চীৎকার করুলে। 

'সে চীৎকার সে শুনবে কেন? ও বক্তৃতা এখন তোমরা 

কিছুদিন রেখে দাও । ভারতবর্ষে বক্তৃতার আদ্ধ 

সপিগুকরণ হয়ে গেছে । অর্থোপাজ্জনের পথ তৈরী 

করো, ছেলেরা অর্থশালী হোক, পেটের দ্বায় থেকে 

তাদের মুক্ত করো, দেখবে তোমাদের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ 

থাকবে না| তাই তে। বলি কিশোরি ! 

'গ্বীত। 

কল কাজের মিল্বে সময়, 
কিছু ভাতের যোগার কর্রে 

তোর] পেটের জোগাড় করু। 

খানের গোড়ে ছাই ঢেলে আজ, 

ক'ষে লাঙ্গল ধর ॥ 

ডেকে নে ভাতী জোলা৷, | 

ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোল।; 
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খুলে,দে আজ তাতের মেলা, 

প্রতি ঘর ঘর ॥. 

কামার কুমার চামার মুচি, 

তারাই কাজের তারাই. শুচিঃ 

ধর্ জড়িয়ে গলা তাদেরঃ. 

ভূলে আপন পরঃ. 

এত' সব যাদের ঘরে, 

তারাও মরে উপোষ-ক+রে।, 
ডোর্দের কথ! ভাবলে আসে। 

কম্প দিয়ে জ্বর ॥ 

কিশোরীলীল--তা হলে এখন আমি আসি, কাজ. আরম 
ক'রে আমি আপনাকে খবর দেবো । 

বাউল--যাঁও আনশীর্ববাদ: কচ্ছি, মা তোমার মঙ্গল করুন| 
ছেলে তো৷ সহরে গেছে, তা যাক্, বউটা বাড়ীতে আন্তে' 

পারে! কিনা তাঁর চেষ্টা করে1। কোন ফল হবে .ঝলে 
মনে হয় না, তবু চেষ্টা কর দেখা ভালে] !. 

কিশোরীলাল--( প্রণাম কঃরে প্রস্থান ).1 

বাউল--কি হে যোগেন ! তুমি যে গেলে না % 

যোগেন--আমি একটা কাক আর্ত করেছি। তা আপনাক্ষে 
জানাতে এসেছি । 

বাউল--হা) আমি শুনেছি, তূমি নাকি কৃষিক্ষেত্র তৈরী কচ্ছ ? 

শপ 
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শ্েগেন-মাক্ছে হা, আমার নিজের যা জমি আছে, ভাতে 

আমার উদ্দেশ্টসকল হবে না, আরো! কিছু জমি চাই ॥ 

বাউল--শুনেছি ভোমার আরো কতকজন বন্ধু এ কাধে ফোগ 

দিয়েছেন তারাও সব বিএ, এম এ, পাশ করা 

ছেলে ? 

যেগেন-আজ্ে 5» তাদের সি খুব বড় রকমের একটা 

কৃষক্ষেব্র" তৈরী করেন), ভাতে ষ। আয় হবে, তা দিয়ে 
বিদেশে গিয়ে কিছু কাজ শিখে আসা। 

বাউল-সাধু ইচ্ছা $ তারও কি তোমার "মহন এই দেশের 

সেবাই জীবনের ত্রঙ্ত ক'রে নিতে পেরেছে ? 

ফোগেন-ভাদের প্রাণ আমার চোয়ও উন্নত । | 

বাউল-_খুব বড় করে একটা কাবক্ষেত্র তৈরী করি, এ আনারও 

ইচ্ছা, কিন্তু জায়গা পাই কেক 8 

যোৌগেন-আমরা একটা জায়গার খোজ পেয়েছি, মিরপুরের 

জমার পাঁচ হাজার বিঘা জম বিক্রয় করুবেন | 

বাউল-_মআানন্দের, কথা, তবে' সেই জমিগুলিই খরিদ ক'রে 

একলো। ? 

যৌগেন--টাক1 কোথায়.পাধো.তাই ভাবছ 

রাউল-_টকার অভ্রাব হবে নাঁ। '-তরে তোমার বন্ধুদের বলো, 

আমি যে লক্ষ্য নিয়ে চলেছি, তাদেরও সেই লক্ষ্য 

বিয়েই, কাজ করতে হবে। 

চি 
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যোগেন__তারা সকলেই আপনার শিষ্য গ্রহণ ক্র্তে প্রস্তুত | 

বাউল--ও সব বড় কথা থাক্, গুরু শিষ ও সব বাজে কথা, 

' কাজ করলেই হগলো! দেশকে বড়ই ভালবাসি, 

দেশের সেবা করলেই আমার আনন্দ, যাক। জমি 

খরিদ করতে কত টাকা লাগবে সেইটে তুমি আমাষ 
জানাও । 

বোগেন_ আানন্দম। 

(প্রস্থান ) 

বাউল-নীক্ ! তোমরাও যাঁও। মায়ের ভোগ দিয়ে প্রস্'দ 

পরাগ । অ.জ্ক্কের হিদ্ভ।লয়ের কার্য আমি এখানেই 
সি 

শেব কর্লুম্। 

(সকলের প্রস্থান ) 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 
প্রথম দৃশ্য । 

স্থান নন্দলালের কলিকাতার বাড়ী । 

নন্দলাল, ম্যানেজার, প্রমোদ, সুরেন, সুরমা । 

নন্দলাল- আমি কখনও কলিকাতা অ'সিনি, এখন আপনারাই 

আমার ভাল মন্দ যা কিছু সব দেখ্বেন। 

দৃরেন_ আপনি যখন আমাদের পাড়ায় এসে বাসা নিয়েছেন 

তখন আমরা আপনার খবর নিতে বাধ্য । 

ম্যানেজার _আমাকে আক্ঞই হ্বর্ণপুরে যেতে হবে, একমাত্র 

নায়েবের উপরে নির্ভর ক'রে থাকা ফায় না। হয়তো! 

আমায় গিয়েই আপনার কাক] বাবুর সাথে মোকদমায় 

লাগতে হবে। তার হাত থেকে ব্টেট বের করে ন! 

আনা পব্যন্ত আপনার কল্যাণ নাই। 

নন্দলাল--.য। ভাল মনে করো! তা-ই কর্বে, দেখো! যেন কাক! 

অগন্থুষ্ট না হন্ বা অগ্যায় কিছু করা না হর়। 

ম্যানেজার-_মোকদদমাই যদ্দি ধীধে তবে ম্যায় অন্যায় বিচার 

ক?রে কাজ করা যাবে না; সত্য মিথ্যা! ছু'ই নিয়েই 

মোকদ্দমা চালাতে হবে, একমাত্র পত্য নিয়ে মোকদ্দম 

চলে না। 
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নন্দলাল-__তার সাথে গোল হবার কোন কারণই ত আমি 

দেখতে পাচ্ছি না । আমি আসার লময় আমার যা! কিছু 

সবই তিনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন; ঝলে দিয়েছেন 

তোমার বা কিছু সবই তোমায় বুঝরে দিলুম ; একমাত্র 

লোহার সিন্দুকের ঢাবিটে আমার কাছে রইল, তা তুমি 
ফিরে এলে দিবো । এখন তোমার ফ্টেট নিয়ে কোন 

গেল বাঁধলে সেঁজহ দায়ী আমি ন্ঘ, দায়ী তোমার 

কঙ্মীচারিগণ। 

ম্যানেজার_ও কথা তিনি মুখেই বলেছেন, কার্ধে কতদূর 

করবেন তা না গিয়ে বল্তে পারি না। প্রঙ্গারা সৰ 

তারি বাধ্য, আমার মনে হয় মহল'লি সব জোট হয়ে 

যাবে। 

নন্দলীল-_তা-ই যদি হয় তবে তোমার কর্তব্য তুমি কর্বে । 
আমার খরচের টাকা যেন সময় মত আয়ে। ডাক্তার 

বলে গেলেন, ছু” মাস তে। থাকতে হবেই, বেশীও হতে 

পারে। 

ম্যানেজার--ও কথা না বল্লেও' পারেনঠ আমার তো" একটা 

কর্তব্য বোধ আছে ? আমার কর্তব্যের কোন রকম ক্রুটা 

পাবেন ঝলে আমি আশা করি না.। তা হ'লে আমি 

আঁ 17৮০1071110 917এই যাবার উদ্ভোগ করি গে। 

নন্দলাল--ই! আজই বা, বিলম্ব কর! ঠিক নয়। 



ণ্২ কম্মাক্ষেত্র 

ম)ানেজ|র--( নমক্ষার কারে) ভরেন বাবু! ছেরে সরে) 

আপনাকে ঘ। বলেছি তাল্মরণ আছেতো ? আপনারা 

একে মাতিয়ে তুলুন, যত টাকা লাগে আমি আছি। 

ছ্বরেন-তা আপনাকে আর বেশী বল্তে হবে না । একল- 

কাঁতায় ষিনি আসেন ভিনি কি আর আস্ত মংনুণ দেশ 

ফিরে ঘেতে পারেন ! আপনি মনের আনন্দে কাজ 
করুণ; আমরা একে একেবারে সাবার না করে দেশ 
ফির্তে দিস্ছি না। আমাদের ট:কা বেন সমর মতন 

প1ঠ|নেহয়, তা না হ'লে কিন্তু সব কাজ পণ্ড হয়ে যাব। 

ম্যানেজ'র--তা- হবে, তা হবে । 6০০০৭-011)1, 

হৃরেন--4 17901]; 70101, (090-01206, 

( মা!নেজারের প্রস্থান) 

নন্দলাল -কি হে, কি কথ। হ'লে এতক্ষণ ? 

হ্ুরেন-_ আজ্ঞে পেশী কিছু নয় ॥ আপনার উপরে সর্বদা লক্ষ্য 

রাখ্পাৰ কথাই ব'লে গেলেন । দেখুন, এই ম্যানেজারটা 
কিন্তু আগনার বেশ হিডাকাউক্ষী লে।ক 

"প্রমোদের প্রবেশ” 
শন্দল্।ল--গমোদ বাবু! আপাননা ডংভ্ঞার বাবুর কাজ 

| গিয়েছিলেন, ওবধ এনেছেন কি? 

গ্রমোদ_ আজে হাঁ! এই নিন। এর এক আউন্ন করে 

রোজ সন্ধণার খেতে হবে। 

খা 
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নন্দল্ল--পথ্যের কথ! কিছু বলে দিয়েছেন কি ? 

প্রমোদ--আজ্ে ই1% ভোরে টার সাপে বিস্বট কিম্বা এক- 

, টুকরো রুটি, মধ্যান্তে সুক্ত আর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত। 

নন্দল[ল-_-আ'র রাত্রে ? 
গ্রমোদ__গরন গরম লুচি আর মাংস। এরূপ ভাবে কিছুদিন 

খেলেই নাকি ব্যারাম ভাল হয়ে যাবে । আ--জেন্ে; 

আসায় কিছু পুরস্ষটর দেবেন না? এ-ই লাঠিখানা 

আমায় দিয়ে দিন না £ 

নন্দলাল--এ আমার একজন বন্ধু আজই আমায় [7799670% 
করেছেন । 

প্রমোদ-নতা- ভাতা আপনি বড় লোক মানুষ, আরো কত 

পাবেন | € লাঠিখানা হাতে নিয়ে ) বাঃ কি সুন্দর ! 

হরেন ! দেখতো! কেমন 'হালো £ 

স্বরেন_-বেশ হয়েছে । 

প্রমেদ_-হ| রে মানিয়েছে কেমন তাই বলো না? 

স্রেন--বেড়ে মানিয়েছে_ বেড়ে মানিয়েছে । রঃ 

নন্দলাল-_(ক্রকুঞ্চিত ক'রে ).,তা হ'লে এখন আপনারা, ষান্, 

সন্ধ্যার আবার আঅস্বেন |. 

স্থরেন__আজ্ছে ই, সন্ধ্যাও হ'য়ে গেছে, তা হ'লে আসি ! 
প্রমোদ-_আজ্জে একট! কথ! বল্তে চাই, আপনি যখন বেশী 
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আপনার কাছে থাকতে হবে, তাই বলছিলাম আমাদের 

খাবার ব্যবস্থাট। এখানে হ'লেই ভাল হয় না কি ? 
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নন্দলাল-_তাই বর্দি ভাল মনে করেন তবে আজ বিকেল থেকে 

আপনারা এখানেই খাবেন। 

প্রমৌদ--হাহা--হা, দেলখানা রিয়ার মত না হ'লে কি বড় 

মানুষ হওয়| যায়? আজ্ঞে, তবে এখন আমি? 

(লাঠি নিয়ে) 

(প্রস্থান) 

“রমার প্রবেশ” 

হরমা-ম্যানেজার তো চলে গেলে! । তোনময় যাদের হাতে 

রেখে গেল তার! ভাল লোক বলে আমার মনে হয় না। 

এ ক'দিন আমি এদের হাব্ ভাব্ লক্ষ্য ক'রে আস্ছিঃ 

আমার মোটেই ভাল লাগে না। আরো শুন্ছি এরা 

নাকি ম্যানেজারের আত্মীয় লোক । কথাটা সত্য কি? 

নন্দলাল-_ম্যানেজার বলে গেল এর! ছ'্জন তার খুব বিশ্বাসী 
বন্ধু। | 

দুরমা ম্যানেজার যাই বলুক না, এই কল্কাত1 আসাটা ভাল 

হয়েছে বলে আমার মনে হর'না"! এর ভেতরে 

ম্যানেঙ্ঞারের কিছু ষড়যন্ত্র আছে বলেই আমার মনে 

হচ্ছে। তুম ওষধ নিবে বাড়ী চলো । 
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নন্দলাল-_তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যদি ভাল মনে না করি 
চলে যাবো । 

হৃরমা__যাবে বটে, সব শেষ না ক'রে যাবে না। কাকাকে 

অবিশ্বাস করে সব কাজ ম্যানেজারের উপর নির্ভর ক”রে 

বুদ্ধিমানের কাজ করোনি। এদের হাব ভাব দেখে 

আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমার মতে বাউল দাদাকে 

আস্তে লিখে দাও, যতদিন আমরা কল্কাতায় থাকবো 
তিনি আম্মদের কাছে থাকৃবেন। 

নন্দলাল--তিনি £কি আস্বেন£ আসার সময় তীকেও অনেক 
অন্যায় কথা বলেছি । 

স্রমা--তিনি দেবতা; সেকথা হয়তো তার মনেও নেই 1 

আমাদের কিসে মঙ্গল হবে তিনি সর্বদা সেই চিন্তাই 

করেন। তিনি আমাদের প্রজা বটেন, কিন্তু মনে হয় 
ষেন একই সংসারের লৌক। আমি ষদ্দি আস্তে লিখি 
তবে তিনি ছুটে আস্বেন। 

নন্দলাল--তাকে আনাই যদি ভাল মান করো, তবে লিখে 

দ্বাও। কিন্তু আস্বেন কিন] সে সম্বন্ধে আমার ঘোর 
সন্দেহ আছে; অত্যন্ত স্(ধানচেতা । 

হ্নরমা-_খাটা মানুষ স্বাধীনচেতা না হয়ে পারে না। লিখলে 

ক্ষতি কি? আমি আজই তাকে পত্র লিখবো । চলো 

এখন ভেতরে চলো, ঝি খাবার তৈরী করেছে । 
(প্রস্থান) 
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দ্বিতীয় দৃষ্ট। 

স্থান__কিশোরীলালের বাড়ী । 

কিশোরীলাল, যোগেন, বাউল। 
কিশোরীলাল-যোগেন ! নন্দতো! কলিকাত1 গেছে, তোমার 

দাদাও হুগলী গেল, তুমি কি বাঁড়; থাকাই স্থির 
করুলে ? 

যোগেন--ই1, আমি আপনার কাজগুলি সব নিজের হাতে 
নিতে চাই; আপনি আমায় আদেণ করবেন, আমি 

সে আদেশ মত কাজ কর্বো। 

কিশোরীলাল--উক্কম, তাই করে!__এ খামার থেকেই আমি 

সব পেয়েছি রে; এ জমি চাষে যে কত আনন্দতা 

কিছুদিন পরেই বুঝ্ত পার্বি। চাকুরে বাবুদের 

ভবিষ্যৎ বড়ই ছুঃখময় | যাদের খামার জমি নাই, 

ক্ষেঞ্ডের ধান বাড়ীতে ওঠে না, তারা! আর কিছুদিন পরে 

হা-অন, হা--অন, করে মারা যাকে, বর্তমানে ধান 

যার, মান তার। তাই খামার জমিগুলি রক্ষা করার 

জন্য তোদের এত ক?রে বলি! 

যোগেন-_-হা, আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি। মাইনের 
টাকায় এখন আর চালের টাকাই হয় না, অন্য 

জিনিষের তো! কথাই নেই । আচ্ছা বাবা! চাঃলের 

দ্।ম কি বরাবর এমনই থাক্বে ? 



কন্মক্ষেত্র ৭৭ 

কিশেরীলাল-- ইউরোপ যখন চাল খাওয়া শিখেছে তখন 

চালের বাজার সম্ত! হবার আশা করাই ভুল। 

যো'গেন_ তা হ'লে প্রত্যেক গৃহস্থেরই কিছু খামার জমি থাকা 
প্রয়োজন। 

“বাউলের প্রবেশ” 

বাউল--হ বোগেন, এ কথাটা দেশকে খুব ভাল ক'রে বু'ঝয়ে 

এ দে, খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দে। 

কিশোরীলাল-_-অসময় কি মনে করে ? 

বাউল-_স্তুরম! কল্কাতা থেকে আমায় তার করেছে। নন্দের 

পেছনে কতগুলো মন্দলোক লেগেছে, হ্যাগু-নোট কাটা 

হচ্ছে, মদ আরন্ত হয়ে গেছে, রাত্রে তিনি বাড়ী থাকেন 

নাঃ যে সব লোক তাকে পেয়ে বসেছে তাদের হাত 

থেকে উদ্ধার কর্তে না পারলে নন্দের নিস্তার নাই। 

কিশোরীলাল-_-ই1। কল্কাতা সহরে কতগুলি রাজ? জমীদারের 

ছেলে আছে, যারা স্কুল কলেজে নামে যায় মাত্রঃ রাত 

দিন্ তার! গানের আড্ডায় আর থিয়েটারের মজ.লিসেই 

থাকেন। ধনী নামে খ্যাত বলেই তাদের সর্ব? ধনের 

অনাটন। হ্যাণুনোট কাটুতে চেক জাল কর্তে তাদের 

মোটেই আটকায় না। তবে যে জেল পর্ধযন্ত পহুছায় 

ন!, সেট! নিতান্তই নামের জোরে । কাজেই ছুঃসাহসের 

অন্ত নাই। নন্দের টাকার প্রাচ্য দেখে তারা ঘাড়ে 
চেপ বসেছে । আপনি এখন কি করতে চান? 
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দিনজিডিলান কল্কাতা যাবো ও মা তবে যেতে, 
অ।মার ছু'চার দিন বিলম্ব হবে। তুমি আমার গার 
বিদ্ভালয়ের দিকে লক্ষ্য রেখো। 

কিশোরীলাল--সে জন্ঠ আপনার ভাবতে হবে না । আমি 
ম্যানেজারের উপরেও লক্ষ্য রাখবো, 'এদিকে কিছু করতে 
না পারে। 

বাউল--মাশেজারের উপরে তো লক্ষ্য রাখবেই, গার্গার 
বি্ভালয়ের দিকে যেন বিশেষ দৃি থাকে, আমি এ কথা! 
বলতেই এসেছিলাম । 

প্রস্থান।: 

কিশোরীলাল_-বোৌগেন, তুমিও তোমার কাজে যাও। আমিও 
নন্দীগ্রামে চলেম; সে জায়গার নাকি ম্যানেজার গোল 

বাধাবার চেষ্ট1 কচ্ছে। 

যোগেন _বউল ঠাকুর যর্দি কল্কাতা যান্, তবে ভার বিদ্যালয় 

আমিই দেখতে পারবো, তার যাবতীয় কাজ আমিই 
করতে পাবো । 

কিশোরীলাল-_-না, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই। 
মেয়েদের বি্তালয়, তুমি যুবক, তোমার সব সময় 
সেখানে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। মেয়েদের থেকে একটু 
দুরে থাকাই ভাল। বদ্দি কখন তেমন প্রয়োজন মনে 
করি, তখন আমিই তোমায় বল্বো। 



কম্মক্ষেত্র ৭৯ 
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যোগেন্-_সে বিদ্যালয়ের টি ত আমায় দাদ ব্ল্ডোকেন, 

আমিও তাদের বোনের মতন স্প্রে করি, আমার সেখানে 
যেতে আপত্তি কিঃ 

কিশোরীলাল _ আপত্তি অনেক আছেরে বাব, অনেক আছে । 

পুরুষ মেয়ে এক জায়গায় থাকাই যুক্তির বাইরে। 

ভক্তি শ্রদ্ধার ভেতর দিয়েই অনেক সময় পাপস্পর্শ 

করে। তারপরে মেয়ে পুরুষে মিলে কাজ করার সময় 

এখনে! ভারতে হয় নি। অবশ্থি যে ভাবে এখন জাগরণ 

দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হয়, অল্প দিনের ভেতরেই 

ভারতে সে ক্ষেত্র তৈরী হৰে। মানুষ এখন পবিত্রতার 

দিটকই অগঞ্জাসর হচ্ছে, ব্যক্তিগত জাীবনাকে পবিনভাময় 

করে তুল্বার জন্য প্রায় সকলেই চেষ্টা কস্ছেন। 

যভদিন আমরা তৈরী হ'ত না পার্পো!, ততদিন দুর 
দুরে থাকাই ভালো । 

যোগেন-_ আপনার আদেশ প্রতিপালন করাই আমার জীবনের 

সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত; বিশেষ জরুদী কাজ নাহলে আমি 
কখনে। দেখানে যাবো ন1। 

কিশোরীলাল-_-এ লক্ষ্য বদি ঠিক থাকে, তবে আর তোমার 
কোন চিন্তা নেই। এখন তুমি যাও, আমিও নন্দী- 
গ্রামের দিকে যাচ্ছি। 

€ প্রন্থান ) 



৮০ কশ্মক্ষেত্র 

তৃতীয় দণ্ঠয ৷ 

্থান-_-বড খাতার মেলা । 

রমজ্ান, করিম, বাউল । 

করিম- রমজান ! ভাই, আছ কেমন ? খাজানার টাকা দিয়েছ 

কি? 

রম্জান-না, দিতে গিয়েছিলুম, নায়েব বল্"ল টাকা দিয়ে যাও, 

দাখিলা কিছুদিন পরে পাবে; আমরা আজকাল বড় 

কাজে ব্যস্ত আছি। 

করিম-_নায়েব আমায়ও এ কথাই বলেছে। শুন্লাম সকলের 

কাছেই টাকা চায়, কিন্তু দাখিলা দিতে চায় না, 

ব্যাপারটা কিহে? 

রমজান- আমার মনে হয়, নায়েব আর ম্যানেজার ছু'জনে একট! 

মতলব করেছে, জমিদার দেশে নাই, সে এদের উপরে 

ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত । কিন্তু এদের হাব্ভাব আমার 
মোটেই ভাল লাগে না। 

করিম--এখন কি করুৰে মনে করেছ £ 

রমজান-_-আমার ইচ্ছা, জমিরার বাড়ী এলেই খাজানা দেবো, 

এর পুর্বে আর খাজানা দেবে না। মনিবের দিকেই 

এখন আমাদের চাইতে হবে। 

লাশ প্পীতন শা শ 2৩ শক্ত ও শত লস লাপিশীপিশসীশি 0 শা ত পিসসিপাসপিগা তল 



শশা পিস সত তি চা ৮৯৮ 

করিম্ব-আমারও উক্ফা ভাট, কন্ত। বাড়ী এলেই টাকা দেবো, 
হা! 

৯ . 
তাবে ওরা মনে কৃনাবে হযে হাঙ্গর সব ভেোড হয়ে গেঙাছ, 

্ ক স্যার সশীশিা শ্বক্ক ৭ সি লা এ 

নেই, খোদার কছে স.কু থাকলেই ভালো 

খে বটল গাবশ | 

“বাউল--কি হে রমজান 

রমজান ও করিম-মাদাব আদাবু। 

বাউল-হা রে, বাজারে কি জিনিষ কনা হালে £ ৭ এক 
বাক্স সিগারেট দেখনি যে? 

রমজান-বনুদিন বাজারে আসিনি, আজ এসেই মনে ভ'লো! 

এক বাক্স সিগারেট কিনে খাই । দোকানীকে জিজ্ছেন 

করলুম কোন্ সিগারেট ভালো, সে এইটে দিলে । 

বাউল _ এত দাম দিয়ে টর ক্যাসেল' সিগারেট, কিনেন্গ আবার? 
লক্ষে? * 

রমজান-যার। সাথ এসেটি ভাদের না দিয়েকি কারে রি 

সকলে তে! আর কিনে খেতে পারে না? তারপরে এ 

অবাক্ হবারই বাকি আছে? পঁচি হাজার মণ ধাল 

পাই নিজের খামারে, হাজার মণ পাই গাট, সরিব! 
১ 
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২ সপ স্ষী 

মরিচ বাড়ার ভাজার বারে। শ' টাকা বিক্রী করি । পাঁচ 
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সিকে দিয়ে একটা সিগারেট কিনেছি, ভাতে এত বাক 

হবার কি আচে? বান্ত হবেন সহরের বাবুরা, যাদের 
বাজারে না গেলে উন্ননে হাড়িই চড়ে না। 

বাউল-- হা, সে কথা তুমি বল্তে পারো, ভোমার মতন গৃহস্থ 

এদেশে খুব কমই আছে । ভবে ওটা জভাগ্রে মধো 

গিয়ে না দাড়ায়। সেজহ/ই সাববান কর! তারপরে 

ওটা বিদেশী জিনিষ, এঁটে আমাদের ভ্যাগ করতে 
হাব তো? 

রনজান --আভ্যাসের মধো আর যাবে কিকারে? বাজারেই 
আসি না, বছরে দ্ুচার দিন। ভবে বিদেখী জিন্বি 

গ্রহণ কর! অন্যায় হয়েছে । আচ্চা আমি কেলে দেই $ 

বাউল--ভোমার বিবেক ঝা! বলে, তাই করো! । 
4 2 হখঠ জান্তা সভা টা লব গার ন হা 

রমজান- আপান বোধ হয় জামার উপর অঙ্ক হায়ুছেন, 

আচ্ছা আনি ফেলে দিস্ফি। (হেলে দেওয়া ) জাপনি 

আমায় ক্ষন। করুন, আজ থেকে ভামি জতিজ্ঞা কস্ছি, 
জীবনে কখনে। বিদেশী জিনিব গ্রহণ করবে! না। 

বাউল _ আনন্দম্! বাজারে আনার কি গুদ্লোজনই হয় না নাকিঃ 

রমজান_বড় ৫বশী নয়।, ক্ষেতে ধান হয়, নন ছুধ হয়, 

সরিষা দিয়ে ঘানীতে তেল নর ক'রে নেই। তরি 
তরকারী যা হয়, তা নিজের| ভে, খাই-ই আর পাড় 
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প্রতিবেশীদের বিলিরে দেই । পুকুরে মাচ্ছও গুঢ়ুর আছে, 
+-7 মি বা এ একমাত্র কিনতে হয় ভন, তাও একদিন এনে রাখি, মাস 

ভরে খাহ। বাজারে বাবুদের প্রয়োজন । 

করিন-আমর। ঢাষা হালে হবে কি? বাবুদের চেয়ে আছি 

অনেক ভালো, খাইও অনেক ভালো । 

বাউল-ভার আর সন্দেহ কি, কিনে খাওয়া আর ক্ষেতের 

জিনিৰ খাওয়া এ অনেক তকাং। দেখো করিম ! 

তোমার গ্োষাকটা একটু ভাল করা প্রয়োজন । 

রমজান--এঁ কথাটশ ওকে বলবেন না, জামি ব'লে ব'লে হয়রাণ 

হয়ে গেছি । ওর বছরে খামারে প্রায় পাচ হাজার 
টাকা জায়, কিন্ত নেংটী ও কিছ্ভতেই ছাড়বে না। 

বাউল - ভাই কিন, কাপড় একটু পরিক্ষার করা দরকার, ত 

ন| হালে ভঙর সমাজ ভোনাদের সাথে মিশবে কেন, 

বালা ভো ৃ 

করিন _বাউল দাদী, হুমিও তাই বলো ? এ জারগায়ই ত বাবু 
ই ৮ ১ 

1 $ হা 
্ কা দের সাথে মিশতে পাঙি না। বাবুর প্রেম করেছেন 

৩) ণ কেতাবের সানে, তাই তাদের সাফ কাপড়ের অয়োজন, 

ত। ন। হ'লে যে বাবদের বাবৃগিরিই থাকে না। আমরা 

প্রেম করেছি গাঁচ্ছের সাথে, নেও্টী নাপড়লে ভার সাথে 
লই ধুলো কীদা 

গু 

পরম করা বার না, তার কাছে যেতে হ 

মাখতে হর, তাই আমর। নেউী পারেই খুকি তা 01 রে 
র্ ত 

, £9৮:-1013 (০4 
) উ রর 



কন্দাঙ্গেত্র 

বাউল সভা জমাজ !. কোথা লাগে তোমাদের ইউনি" 

করিম 

ভারসিীর শিক্ষ। ?৪ আজ এই চাব! যে বিদ্যা অজ্জন 

করেদে, ভা কি কোন বইছে পাঞ্ঞ যায়? তাই এখন 

পু থির বিদ্যা চ্েডে চাষার কাছ থেকে এই চাবী বিদ্চাটা 

আয়ন্ত করে নেও তান! হলে তোনাদের জাতীয় 
ভীবনের ভিত্তি ভেতর করার চেষ্টা আকাশকুস্তুম । আচ্ছা 
হি এ € ৭ ররর করিম, সে গানটী মনে আচে তে। 

-হা আছে, আদি এ গানটী প্রা সময়ই গেছে থাকি। 

বাউল--আচ্ছা এসো, ভাজ দু'জনে একবার গাই । 

সী [ান | (মিলিত কে 

গীত | 

রাম রহিম ন1 জুদা করে? 

মনটা খাঁটী রাখোজী । 
দেশের কথা! ভাব ভাইরে, 

দেশ আমাদের মাভাজী ॥ 

হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে, 

তক্ষাৎ কেন করোজী, র 

ছু'ভায়েতে ছু'ঘর বেঁধে 

করি একই দেশে বসতি ॥ 



কশ্মন্গের ৮৫ 

টাকায় চিল একমণ চাউল, 

ভাই, এখন বিকায় পাশারী, 

এর পরেতে হ'তে হবে এ 

গার তলায় বসতি ॥ 

বাউল-_রমজান,! খাজনা দেবার কি করেছ ? 

রমজান-ঠিক করেছি জমিদার বাড়ী না আসা পধান্থ খাজানা 

দোবো না। 

বাউল হা, ভাত কারো, জামি শীন্রই কল্কাা বাস্তি, বোধ হয় 

অল্প দিনের মধোই নন্দকে নিয়ে বাড়ী কিরতে পারবো । 

ন্যানেজার গ্রেটটাকে উচ্ছন্ন দেবার আরোজন কচ্ছে ? 
শুন্লেম অনেক প্রজার নামে মোকদ্দমা করেছে, 

সতা কি? পু 

রমজান-_ হী, তা করেছে, তাতে লাভ এই হয়েছেঃ জমিদারীতে 

এখন ঘোর অশান্তি । ওরা যে ভাবে সকলকে ক্ষেপিয়ে 

তুলেছে, তাতে মনে 'হয় মানেজারকে অল্প দিনের 

ভেতরেই এদেশ ছেড়ে'যেতে হবে । আপনি জমিদারকে 

এ সব কথা, জানাবেন, এবং যাতে সত্তর তাকে নিয়ে 

আস্তে পারেন, তাই কর্বেন। 

করিন-অনেকের সম্পন্তিউ নিলানে উঠেছে, শীভই লুটপাট 

আর্ত হবে বলে আমার মনে হয়। 



৮৬ কন্মক্ষেতর 
শশী 5 শাপিশিতিপিশাটি্পিতশত পপি শািস্পিপিসপসিশািপীপশি গা 

ব!উল _ আমি এ সব খোজ পেয়েই তোমাদের কাছে এসেছি, 

তোমর। মনিবের হিতাকাজ্কী প্রজা, যাতে মনিবের 

অকল্যাণ না হয়, তোমরা তাই করবে । আানেজারের 

ইচ্ছা, সে এ সম্পত্ভিটা ভাত ক'রে নেয়। 

করিম--তাউ নাকি ? জাচ্ছ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওকে 
আর অগ্রসর হাতে দিচ্ছি না। মনিবের জন্য জান, 

কবুল করে রাখলাম । 

বাউল--সাবাস্-সাবাস্। এই তে। চাই । 

ধন্য এ দেশের চাষা, 

এদের চরণ ধুল। পড়বলে মাথায় 

প্রাণ হয়ে যায় খাস ॥ 

কপটতার ধার ধারে না, 

সতা হাঁড়া মিথো কয় না 

প্রাণের কথ। গুছিয়ে বলার 

নাইকে। এদের ভাবা । 

প্রাণ ভরা আনন্দ এদের, 

*. বুকৃটী মেহের বাসা, 

চিনলে এ সব সোণার মানুষ, 

মিটৃতো দেশের সব পিয়াস, ॥ 
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কর্মক্ষেত্র নন সবর 

নাই জুতা নাই তেমন কাপড়, 

ছেড়া নেংটা ছেড়া টার, 

তাতেই তুঙ্টি এম্নি মিষ্টি, 
যেন £ছম-সাগরে ভাসা, 

এ সব দেবতা ছু'লেই জান 

যায় মোদের, 

মোলা এম্নি বন্ধিনাশা | 

যাদের রক্তে জগৎ তুই, 

( তাদের ) দেখলে কু্চিত করি নাস ॥ 

এরা ফম্মনিষ্ঠ বীর বটে , 

ছোট বন্ধে খুবই চটে, 

কারে। ছুখ দেখলে শিউরে ও 

এদের এন উল 

অন্ধ মনিব চিনলি নারে, 

এই দেশের চাঁষা, 

যারা গাণ দিয়েও মনিব বাচায়, 

এক স্বর্গ ই বাদের আশা ॥ 

বাউল--আচ্ছা, আমি এখন যাই। রনজান, কল্কাতা যাবার 

পুবের তুমি আমার সাথে একবার দ্রেখা ক'রে, ভূল ন। 

কিন্তু। | 

( গুস্থান) 



৮৮ কশ্মক্ষেত্র 

করিন_-এই বাউল দাদা আমাদের মনের মত লোক । এদেশে 
.. চা'রটা স্কুল করেছে, রাত্রে গিথে ইনি আমাদের দেলেদের 

পড়ান । 

রমজান--তার ভেতরে বড় কন্ঠার ছেলে যোগেন বাবুও আছেন, 

তিনিও পড়াতে যান। কারো বাযারাম হলে তিনি বত্ব 
ক'রে চিকিৎসা করেন। 

করিন_-এরা দেবতা, এদের দেখলেই আনন্দ হর। চল এখন 
ঘাট, বাউল দাদা যা বলে গেলেন সে দিকে বিশেষ নজর 

রাখতে হবে । 

রমজান- আরে বেশী নজর আর কি রাখবো, মানেজার যদি 
তেমন বাড়াবাড়ি করে তবে তার নাথাটা কেট রেখে 

দেখো । আমরা থাকতে মনিবের অকলাণ হতেই 
পার্বে না। 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

চতুর্থ ৃশ্য। 

স্থান_-কিশোরীলালের বাড়ী । 

কিশোরীলাল, হেমলত', যোগেন, বাউল । 

কিশোরীলাল _গিনি,, ছেলে তা৷ সহরে গেছে, বউটীকে রেখে 

যেতে বল্লুম তাও সে রেখে গেল না। বুড়ো হয়েছি 
আর কত দিনই-বা বাঁচবো । আমার যা কিছু আনে, তা 

এখনই উইল ক'রে রাখতে ঢাই, তুমি কি বলো? 
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৯৬ কশ্মক্ষেত্র 

হেমলতা_-তোমার কর্তবা তুমি করে যাও, ওদের অদনৃষ্টে থাকলে 

ওরা ভোগ কর্বে। নিজের পায় নিজেই যদি কুগার 
মারে তার আমরা কি কর্বো। 

রিশোরীলাল- নন্দ কল্কাত! গেছে, তার স্টেটের অরস্থাও দি ি 

দিন কেমন হয়ে আস্ছে। ম্যানেজারের উপরে কারো 

বিশ্বাস নেই । অনেক মহাল বিদ্রোহী হয়েছে । নন্দ 
যদি এখনে বাড়ীতে না আদে তবে তার ভবিষ্যংও বড়ই' 

ছুঃখজনক দেখ্তে পাচ্ছি। এখনো বাড়ী ফিরুলে কিছু 
পাবে, আর কতক দিন পরে এলে সে কিছুই পাবে না। 

লাটের টাকা এখন আমিই চালাচ্ছি। বাউল ঠাকুরের 

কাছে স্ুরম! তার করেছে, বাউল ঠাকুর শীঘ্রই .কল্কাত৷ 

ঘাবেন। 

হেমলতা--তিনি গেলে ভালই হবে, হয় তো বাড়ীতে নিয়ে 
আস্তে পারবেন । 

কিশোরীলাল-_-বাড়ী আস্বে মনে হয় না, তবে যদি প্রান্শ্চিনত 

হ'য়ে থাকে ত! হ'লে আস্তেও পারে । 

যোগেনের প্রবেশ । 

যৌগেন--বাউল ঠাকুর ব'লে দিলেন, আপনাকে তার সাথে 

একবার দেখা! কর্তে, আশ্রম সম্বন্ধে কি বল্বেন। 

কিশোরীলাল--তিনি এখনে! কল্কাতা যান নি? 

যোগেন--এ দিকের কাজগুলি না সেরে কি ক'রে যাৰেন 
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কিশে বীলাল -.আচ্ছা, আমি রনি যাচ্ছি। 

(প্রস্থান ) 
যোগৈন--মা, বাবা এতক্ষণ কি বলুলেন ? ' 

হেমলতা-_বিষয় চা"র. ভাগে উইল করতে চান, তাই বল্লেন । 
যোগেন-চা'র ভাগ করবেন কেন ? 

তেমলতা - তুমি, সুরেশ, আমি তিন ভাগ ; আর বাউল ঠাকুরের 
আশ্রমের জন্য এক ভাগ। ও 

ঘোগেন-_ভাগ ঠিক হয় নাই। আশ্রমের জন্যই অদ্ধেক দেওয়া 

উচিত ছিল" আমাদের খামার খুব বড়। এর 
অর্দেকেও আমাদের তিনটী সংসার. বেশ. ভাল, তাবেই 
চলতে পারে। 

হেমলত1-__তাই.যদি হয় তবে তুমি এ কথ কর্তাকে বলো, এতে 
তিনি আনশ্দিতই হবেন | 

যোগেন--হা” আমি বাবাকে এ কথা নিশ্চয়ই বল্বো। এ 

আশ্রমের প্রসার দিন দিন যাতে আরো! বৃদ্ধি হয়, তারি 
চেষ্টা করতে হবে । এতে গ্রচুর অর্থের শ্রয়োজন। 

হেমলতা -তোমার এ সাধু প্রস্তাবে কর্তা যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। 
তুমি যা বলবে বোধ হয় তিনি তাই কর্বেন। 

যোগেন__আমি দাদার এক বন্ধুর পত্র পেয়েছি। তিনি 
লিখেছেন, দাদা কোন রকমে খেয়ে আছেন, আয় তেমন 

কিছুই, হচ্ছে না। 
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হেমলতা- তারি যে এ অশস্থা হবে ও জা সে নর ছি 
যেদিন মেএ দেবভার কথা উপেক্ষা করেছে। যে 

স্পু্প 1 রি পস , ১৮ 878227 ১2 টা বের ন্ 

সম্ভন শিত। মাতাল হাবধা, পিভা মাতার আমীব্বাদ 
পোপ 

ঘেজমহানের মাথায় বধিত না হর, সে সন্ছান জগতে 
ন্শ০প্ 2০ 175 নট] শট ১ শত রর 

মানব নামেন ঘযোগা তরভ গালে না। কালার ঞই 

লাইন পি, টা তাস্লা ক না ২11 ত্র শী তুশের গল আমার মনে হয়, পিভা মাতার দাঁঘখাস। 

ছেলে বিয়ে কারে বউ ঘরে এলে, না হন্ তখন দামী ।। 
এ বাংলার ভভিকার দুর হবে জেদিন, যেদিন মিজি 

তার জনক-জনশাকে চল শন 

তা 

যোগেন-যা বলেন মা, ভাই । পিতামাতার উপরে এখন আর 

কানে লঙ্গন নেউ, নেতা নিয়েই সকলে ব্স্ত। যারা 

আপন ঘরকে ভালবাসতে শিখেনি তারা কি কখনো 

দেশকে তালবাসতে পারে মা! 

হেমলতা--এ সব কথা! কোথায় শিখেছিস্ রে? আজ তোর কথ 

শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছি । 

যোগেন_-এই তো বাউল ঠাকুন্রের উপদেশ, বাবাও এই কথা 
বলেছেন_-পআপন "ঘর ঠিক করে নেও, ধনে ধান্যে 

ঘর পি ্  হউক, ভারপরে জগতের সেবায় লেগে সাও 

ত্যাগী হ'তে চাও, আগে ভোগের যোগাড় করো। 
ভোঁী হও, তারপরে তাগী সেজো। যার নাই বল্ছে 
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কিছুই নাই, ভিক্ষাই যার জীবনের লক্ষা, সে আবার 

ত্যাগ করে কি?” 

হেমলতা_কথাগুলি ঘেন তোর জীবনে মুক্তিনান হায়ে ওঠে, এই 

আশীববাদ কন্ডি। 

যোগেন_ তুমি আশীববাদ করো তবেই আমার সাধনা পূর্ণ হবে। 

তোমারণ্চরণ ধূলাই যেন আমার জীবনের প্রধান সম্ল 

হয়। 

হেমলতা--আশীব্বাদ কচ্ছি, মা তোমার সাধনা সিদ্ধ করুন। 

( প্রস্থান ) 

তৃতীয় অন্ক। 
প্রথম দৃষ্তয। 

স্বান_-বাউল গাকুরের ব্সআনন্দনরীর বাড়ী | 

বাউল, গার্গা, পুরোহিত, নমঃশূদ্রবালকগণ | 

গীভ। 
গাগা রি 

বিশ্ব প্রসবিনী, ত্রিলোক পালিনী, 
প্রলরকারিনী, ভ্রিগুণময়ী শ্যাম | 

অন্ুরনাশিনী, নুমুণ্ডমালিনী, | 

শশানচারিণী, ভীব বণা ভীম! শ্তান| 

সবি 

রি 
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শত কোটী যোগিনী 

নাচিছে সঙ্গে, 

থিয় থিয়া ধেই ধেই, 

কত না রঙ্গে, 

রাধর শত ধার! 

বহিছে অঙ্গে, 

মণ্ত মধুপানে, 

মাতঙ্গিনী শ্যাম ॥ 

শি লি পপ তি পিসি পালা জিপি পি পিপি সপ সপ 

হা-হী-হাঁহাহি-ভি ভি-হি- 
অট্ট অট্ট হাসে, 

শিষ্টপালিনী আজ 

তুষ্ট বিনাশে, 

কম্পিত অরিকুল 

শঙ্কিত ত্রাসে, 

আনন্দে শবোপরি, 
' নৃত্য করিছে শ্যামা ॥ 

অগণিত দেবগণ 

পলবিশশি তারকা 

করিছে আরতি, 
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রাজি না ভারত, 

গেল না ভীতি, 

উঠালে না ভারে তুমি, 

দীনতারিণী শ্যামা | 

বাউল ও পুরোহিতের প্রবেশ ॥ 

বাডিল-আজ আমাদের মায়ের নিশিপুজা1 হবে, তাই আপনাকে 
ৰ আহ্বান করা হযেছে । 

নমঃশু্র-বালকগণের প্রবেশ । 

সকলে_ আমরা কি মায়ের ঘরে গিয়ে মাকে দেখতে পারুবো? 

বাউল-_নিশ্চয়ই পার্বে, মা তো আমার একার নন, তিনি যে 
সকলের । আমরা সকলেই যে মায়ের সন্তান । 

গুরোহিত--এরা মায়ের ঘরে যাবে কি করে? এরা যে সৰ 

ননঃশুদ্রের ছেলে । 

বাউল-_-হ'লোই বা তাতে দোব কি? মাতো আর একটা 

পুভুলই নন্, মায়ে চিন্মমী, প্রতোক কাঁটানুকীটে মা 

বিরাজ কচ্ছেন। সন্তান, মারেরএববে *ঘাবে তাতে বাধা 
দেবার অধিকার আপন্মার কি আছে? এইজন্যই স্বামী 

বিবেকানন্দ বল্তেন, ভরতে ছুই মহাপাপ, মেয়েদের 

পায়ে দলানো আর জাতি জাতি ক'রে গরীবগুলিকে 

পিষে ফেল! ! 

পুরোহিত- শাস্ত্রে আছে, নমঃশৃদ্র অস্পৃপ্ত জাতি । 
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বাউল-শান্সের দোহাই রি সব কথা বল চিনি নয়। লঃসরা 

নিরশ্রেণার হিন্দুদিগকে জাস্প্রশ্য করে বেদ'নুধন্থর 

সামাবাদের ঘোর অবমানন। করেছি, সমাজকে হুববল 

করেছি এ পাপের প্রায়শ্চিন, একদিন আমাদের করতেই 

হবে। আমার মনে হয় সে প্রায়শ্চিভের সময়ও আমাদের 

এসেছে । 

পুরোহিভ- ত্রাহ্মণগুণ কি শি্পশ্রেণীর শহস্রদিগের জন্য কিছুই 
করেন নি? 

বাউল--কিছুই করেননি এ কথা বলতে ',পারি না। ভবে 

পদদলিত হিন্দুদিগের জন্য মুসলমানেরা ই মুক্তি জানয়ন 

করেছিলেন, তাই এত লোক উস্লাঘধন্ধ। 55৭ 

বলি শে টি ৫ 12৯, এ ছিরে রর 

করেছেন। শক্ষরাচাধ্য ধাবর জেজাতি গাতিভ আজ ভকি 

এক মৃহ্্রে ব্রাহ্মণ প্রদান করেহিলেন। আচাধ্া শঙ্কর 
ঝবি, আমাদেরও এখন সেই খবিজনোচিত কার্য কর্তে 

হবে, নিম্নশ্রেণীকে আভিজাভা মধাদা দান করতে 

হবে। 

পুরোহিত-_-এও কি কখনো সম্ভব £ 
বাউল - অসস্তবের তো কোন কারণই দেখতে পাচ্ছি না। অভা- 

যুগে একমাত্র ত্রাঙ্গণ 'ছিল, পরে তাদের গুনের হাস 

ঘটায় অন্যান্য জাতির সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হবে 

এখন আবার সেই সভাযগ ফিরে এসেছে । ব্রাহ্মণ 
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যুগ যুগান্তের ভ্ঞানভাগুার স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে আদদ্ধ 
রাখার আজ আমরা এক হালার বৎসর বিদেশীর 

পর্দানত। ব্রণ যে বিষ সমাক্জ-শরীরে এবিস্ট করিয়ে 

সমাজকে প্রাণহীন করে ফেলেছেন, সেই ব্রাঙ্গণকেই 

সেব্ষি শোষণ করে নিতে হবে; সবব বর্ণে জ্ঞান 

বিতরণ করতে হবে, তবেই তার পাগের প্রায়শ্চিন্ত। 

যেদিন এই হবে, সেদিনই ভারতীয়" চিন্তা, ভারতের 

আংধ্যাত্বিকত1 ভগ জয় কর্তি সক্ষম হবে, এর পুর্বেৰ 
নয় ।  »* 

সুরোহিত--তবে কি তুমি জাতিভেদ উঠিয়ে দিতে চাও ? 

বাউল-_জাতিভেদ উঠে যাবে কি থাকৃবে, সে সম্বন্ধে আমার 

বল্বার কিছুই নেই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, 

ভারতান্তর্গত বা ভারত বহিভুতি মৃনুষ্য জাতি যে মহ 

চিন্তারাশি স্থডন করেছেন তা অতি হীন, অতি দরিদ্রের 

কাছে পব্যন্ত প্রচার করতে হবে। তারপরে তার! 

ভাবুক বসে জাতিভেদ 'খ|কা উচিত কি উঠে যাওয়া" 
উচিত | মেয়েদের অম্পূর্ণ শ্বংধানতা থাক উচিত কি 

অনুচিত এ নিছ়্েও মাথী ঘামাবার কোন এাফোজন 

নেই । , চিন্তা ও কার্ধের ন্াধীনতই জীবন, সেখানে 
ত1 নাই, সে জাতির পঙন অব্শৃস্তাবী। এখন হেবে 

দেখুন আমদের ছুর্বলতা কোথায় ?, 

১৩ 
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প্ররোহিত-_-তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি ভারতকে ' নূতন 

করে গড়তে চাও। পুরাতন মতগুলিকে পদদলিত 

করে নৃতন মতের প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। 

বাউল--আমি নূতন মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যস্ত নই, আমি 

অতি পুরাতনকেই আবার নৃতন ক'রে ' আনতে চাই ॥ 
আমার মনে হয় তা হলেই"ভারতবাসী ভার আপন. 

গন্তব্য পথ স্থির কঃরে নিতে পার্বেন। আমরা যে 

অতিরিক্ত বিজ্ঞ্তার ভান করেই যত অনর্থের সুত্রপাত 

করেছি, তা কারো অস্বীকার করার উপায় নাই। 
ইউরোপীয় জাতি সমূহ, ইস্লাম ধন্মাবলম্ষিগণ কার্ধাতঃ 
আমাদের অপেক্ষ! বেদান্ত মতের অধিকতর অনুগামী 

খুষ্টানগণ আমাদের অপেক্ষা আত্মপ্রভ্যয়শীল, মুসলমান- 

গণ আমাদের অপেক্ষা সাম্যপরায়ণ। খুক্টের নির্বেরিতার 
আদর্শ, শঙ্করাচার্যের “নলিনীদল গত জলমতিতরলস্” 
শ্লোক উচ্চারণ ক'রে. মেনে চলেছি আমরা, আর 

আমাদেরই “শ্রীকৃের যুদ্ধন্য বিগত জ্বর” শ্লোক মেনে 
নিয়েছে ইউরোপ । 

পুরোহিত--তবে কি বল্তে চাও বর্তমান ভারত যে পথে 

চলেছে সে পথটা কিছুই নয়? এ সকল পুজা পদ্ধতির 
কোন সার্থকত| নেই। 
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বাউল্-_সার্থকতা নেই এ কথা আমি বল্ছি না, অধিকারী- 
ভেদে এ পুজার যথেইটই সার্থকতা আছে। আপনারাই 
ব'লে থাকেন, ব্রহ্ম সদ্ভাব উত্তম, ধ্যানতাব মধ্যম, 

আর এই বাহা পুজা অধমের চেয়েও অধ্ম। এই বিশাল 

জাতিটা যে সেই অধম পুজা নিয়েই রয়ে গেল, 
তাই তো, ভারত শক্তিহীন। 

ঠাকুর 

* গীত । 

শক্তি পুঁজ কথার কথা না-_। 
যদি কথার কথা হ'তো, 

চিরদিন ভারত, 

শৃক্তি পুর্জে শক্তিহীন হতে না ॥ 

কেবল ডাকের গহনায়, 

আর ঢাকের বাজনায় 

শক্তিপুজ! হয় নাঃ 
এক মন বিন্ব্বল, 

ভক্তি-গঙ্গাজল, 

হৃদয়-শতদল দিলে হয় 

মায়ের সাধনা) 

দিলে আতপান্ন কি মিষ্টান্ন, 

মা বে তাতে ভোলেন না; 
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এক জদ্কান-দীপ ভেলে, 

একান্ত ধূপ দিলেঃ 

ব্রক্মময়ী পুর্ণ করেন কামনা ॥ 
বনের মহিষ অঙ্গ গায়ের বাছা, 

মা সেই বলি লন্ না; 

যদি বলি দিতে আশ, 

যার যার স্বার্থ করো! নাশ, 

বাঁলদান করে! বিলাস-বাসন। ॥ 

কাঙ্গাল কর কাতরে জাভ্ বিচা রে, 

শক্তিপুজা হয় না; 

সকল বর্ণ এক হয়ে ডাকো? 

মামা বলে, 

নৈলে মায়ের দয়া কভু হবে না ॥ 

বাউল-নুঝ্তে পেরেছেন? আমি চাই সে বৈদিক যুগ। 
বৈদিক যুগে দেব-দেবীর আড়ম্বর ছিল না, মন্দির পুজা- 
পদ্ধতির আচড়ম্বর ছিল না পৌরোহিতোর উপদ্রব ছিল 
না। আচার-সর্বস্ব ব্রাহ্গণ্যধশ্ম মুর্তিপুজা বৌদ্ধধন্মের 
কফল। আমাদের যাহ! ভাল ছিল তাহার উপরে ভর করিয়া, 

বিদেশের যাহা ভালো! আছে তা আন্ত করিয়া, আমাদের 
বছ বসর সঞ্চিত কুসংস্ক'র ও আবর্জনা রাশি ঠেলিরা 

ফেলিয়া দিয়া আমাদের বারের ন্যার অগ্রসর হ'তে হবে। 
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পুরোহিত-_তা হ'লে বর্তদানে আমাদের কর্তব্য কি? 
বাউল-_ বর্তমান যুগে সর্ববপ্রধান কর্তব্যই হচ্ছে শক্তি সঞ্চয়-_ 

আধ্যাত্মিক) দৈহিক, মানসিক, নৈতিক । সর্বৰ প্রথম 

দৈহিকশক্তির দিকেই আমাদের লক্ষ্য করতে হবে বেশী; 
তা হলেই আমরা ব্দান্তধন্মের 'শীতাধশ্মের প্রকৃত 

মন্্ বুঝতে সক্ষম হবো । মনে রাখতে হবে এইটে 
কর্মের যুগ, এখন কইতে হবে কর্মের কথ! গাইতে 

হবে কর্মের গীত । ৃ্ 

গীত । 

করমেরি যুগ এসেছে, 
সবাই কাজে লেগে গেছে, 

মোরাই শুধু রবো কি শয়ান। 

চিরদিনই রবে নীচে। 

চলবো সবার পিছে পিছে, 

সহিব শত অপমান ॥ 

জেগেছে জগতে সবে, 

বসে নাই কেউ নীরবে, 

একি স্থরে ধরিয়াছে গান। 

নিল্গেরে ভেব না হীন, 

'ধনী মানী দুঃখী দীন, 

রাজ! প্রজা সকলি সমান ॥ 
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সেস্থুরে স্থুর মিলাইয়ে, 

করম-পতাকা নিয়ে, 

দলে দলে হয়ো আগুয়ান। 

ছেষ হিংসা পায়ে দলে, 

আয় ছুটে আয় চলে, 

ত্রিশ কোটী হিন্দু মুসলমান ॥ 

মরণ-সাগর পার, 

হ'তে হবে সবাকার, 

দিন গেল বেল। অবসান । 

তরী বুঝি ছেড়ে যায়, 
উঠে পড় খেয়ানায়, 
ভয় নাই মাঝি ভগবান্ ॥ 

পুরোহিত্ত-”.তোমার কথ! শুনে আজ আমার গ্রীণটাও কেমন 

হয়ে আস্ছে ! তুমি বর্তমানে ধর্ম সংস্কার কি ভাবে 

করতে চাও তা. আমায় বলো, উপযুক্ত মনে হ'লে 

আমিও তোমার 'প্রচার কাধ্যে সাহায্য করবো । 

বাউল---আপনাকে যদি প্রচারক গাই, তা হলে আমার আর 

ভাবনা থাকে না, অল্প দিনের ভেতরেই আমার কর্ন 

আমি ভারতময় ছড়িয়ে দিতে পারি। ধশ্ম ঞিনিষটে 

কি, এই নিয়েই হচ্ছে দেশে মন্তবড় গোলমাল । যদিও 
দেখতে পাচ্ছি, নুতন বাংল। ধর্মটাকে প্রাচীন যুগের 
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না পথ থেকে বেশ সহঙ্ত এবং তরল পথে নিয়ে 

এসেছে; তথাপি ধশ্্ন বল্চলই মানুষের মনে এমন 

একটা চম্কানির ভাব, আসে, একটা কৃচ্ছচ, সাধনার 

কল্পনা আসে, একটা উগ্র তপস্তার ছারা আসে যে ইহ 

যেসহজ এবং অনার়াসলভ্য তা! কেহই স্বীকার করতে 

প্রস্তুত নন ॥ কাজেই ধশ্ম তার মৌহন বাঁশিটা হাতে 
করে মানুষের দুয়ারে দুয়!রে ঘুরে বেত1লেও তার পাগল 
করা গানটা শুন্ভে কেহই প্রস্তুত নন্। ইহ বিমুখ 

মানুষ যখন ধশ্শের জন্য মাথা খুড়তে বসেন তখন ধর্ম 

তার মূর্খতা দেখে দেশ ছেড়ে পনলায় । ধর্মই ত সংসার 

ধারণ কঃরে রেখেছেন । মানুষের দুর্গতির দিন সমাগত 
হগলে তার ধন্মবুদ্ধি পর্যন্ত বিকৃত হ'য়ে যায়, কাজেই 

সে তখন ধর্মের দিকে পেছন ফিরে উল্টোদিকেই 
এগিয়ে যঃয়। ইহাই ভারতের কৃচ্ছ সাধ্য ধন্ম এবং 

ইহাই হচ্ছে বর্তমান ভারতের ধন্মসংস্কার। 

পুরোহিত-_এখনো আমি ভাল ক'রে বুঝ তে পার্লুম না। 

বাউ ল--প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এ যে বিশাল তাল তরুটা 
শাখা পল্লবে ভরে উঠে আপনাকে আকাশের দিকে 
ছড়িয়ে চলেছে, এরি জঞ্ক ওর কিছু সাধনা আছে কি ? 

পুরোহিত, সাধনা না থাকলে ও মত বড় হলো কি করে ? 
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বাউল- না, বৃক্ষের কোন সাধনাই নাই, প্রকণ্তর অধাচিত 

দানই ওর সকল এরশর্য্য, সমস্ত শক্তি, সনস্ত সাধন । 

গুরোহিত--তবে কি তুমি বল্তে চাও, জগণঠের সকলই সেই 

প্রকৃতির দান? 

বাউল-_নিশ্চয় । আমরা প্রকৃতির দান ভিন্ন আর কিছুই নই। 

মানুষের সকল গুণ আমাদের ভেতরে বিকশিত হ' য়ে, 

উঠলেই আমাদের সিদ্ধি! আমাদের অসাধারণ: 

ধাশক্তি, অনন্ত গভীর প্রেম, অফুরন্ত পরমায়ু অপরিমিত 

শক্তি এই সকলের সম্যক খেল! লীবনের স্তরে স্তরে 

পরিপুর্ণ ভাবে ফুট উঠ। চাই । 

পুরোহিত-_-তা হ'লে বর্তমান যুগে আমাদের প্রচাধ্য বিষয় কি, 

তা তুমি আমার বলে দাও, আমিও ঠোমার মত কন্ম- 

সাগরে ঝাপ দিয়ে আমার অকন্মণ্য জীবনকে কম্মময় 

ক'রে ধন্য হয়ে বাই । 

বাউল-_আনন্দম্! এখন চাই বুদ্ধির সাধারণ তীক্ষতা, 
হৃদয়ে অপাথিব প্রেম, দুঙ্জয় সাহস, প্রাণের মধ্যে 
অপ্রতিহত হুতাশন, শত ঝঞ্চাবাতে প্রলয় ছুধ্যোগে 

যে অনল নির্ববাপিত হবে না। আর চাই বাহুযুগলে 

মত্ত কেশরীর মতন অমানুষিক বল, মজ্জায় মজ্জার 

অমোঘ বীর্য, শোণিত প্রবাহে বিদ্যুৎ শক্তিঃ ধর্দের 

ইহাই মূর্ত দেবতা; ব্রাণ। 
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পুরোহিত _বাউল, তুমি কি মান্ুব? তোমার ভেতর এত শক্তি 
তাতো পুব্বে জান্তে পারিনি। পাগল বলে তোমায় 

কত কি বলেছি। তুয়ি আমায় ক্ষম! করো। তুমি 
আজ আমার প্রাণের কবাট খুলে দিয়েছ, তোমার কোটা 

নমস্কার; তুমিই আমার গুরু, আমায় মান্য ক'রে দাও, 

আমার কর্তব্য স্থির করে দাও । 
(চরণে পতিত) 

বাউল-এই তো! সব মাটা করলেন ঠাকুর! এ গুরুগিরিটাই 
কর্তে পার্ণুম না। পারলে এতদিনে লক্ষ লক্ষ শিত্ু 

হারে যেতো । যাতে এটে দেশে না থাকে, তার জন্যও 

বিশেষ চেষ্টা কন্ছি, কারণ ওতে একট] ঘণ্ট। নাড়ার দলই 

সি হচ্ছে । যুব্কগুলি ধন্ম ধন্ম ক'রে কর্মহীন হ'য়ে 

পড়ছে, ভিক্ষুকের দল দিন দিন পুষ্ট হচ্ছে।, 

পুরোহিত- বর্তমান যুগে এদেশে অনেক মহাপুরুষ এসে গেছেন, 

তুমি কি বল্তে চাও, তারা যে পথের কুথা ব'লে গেছেন, 

সে পথটা কিছুই নয়?" 

বাউল-__পথট! কিছুই নয় এ কথা বল্তে পারি না, অত স্পর্ধা 
রাখি না.। তবে বর্তমানে শিষ্যমগ্ডলীর' যে পথে চলেছেন, 

' সে পথটা সময়োপযোগী কিনা, সে সম্বন্ধে আমার ঘোর 

১৪ 



১৩৬ বন্ান্ষেত্র 
২ লি পাশ ভাত ৭ ভাল 

সন্দেহ আছে । যে ভগবানের নান শ্সিয়ে ভিক্ষুক সাভ তে 

হয়, আমি সে ভগবানকে চাই না। 

পুরোহিত তোমার কথায় মনে হয় ভুমি গুরুবাদের ঘোর 

বিরোধী । 

বাউল-_ঠাকুর ভূল বুঝবেন না। আমি গুরুবাদের বিরোধী বা 
অবতার বিশ্বাস করি ন'" তা নয়, অমারও গুরু অ.ছে। 

আমি বর্তমান শিষ্যমণ্ডলী এবং তাদের ভাবের অবস্থা 

দেখে দুঃখিত । রাস্তার এক কোণ দিয়ে মরার মতন 

হেটে যাবেন, নাকি সুরে কথা কবেনছ* এ হয়েছে আজ 

কাল মস্ত বড একট। ভক্তের লক্ষণ । আর যে ছেলেটা 

বুক ফুলিয়ে রাস্তা কাপিষে চলে যাচ্ছে সে হয়েছে 
অহস্কারী। কোন্ ভারতের খবি ধন্ম সাধন করতে গিয়ে 

ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়ে 
ছিল ব্রাহ্মণ? ব্রহ্ম সাধন নিরত কোন্ মহাপুরুষ 

অনাহারে জীর্ণ শরীর বহন ক'রে পু্ধিবীর উপেক্ষাকে 

ধন্ম সাধনায়.অঙ্গ ব'লে মনে নিয়েছিল ? অর্জন কি 

ধান্সিক ছিলেন না? আজন্ম ত্রহ্মচাঁরী মহামতি ভীঙ্ছ 
তিনি কি অধাশ্মিক ? কার্তবীর্ধা, রাজধি জনক এর! কি 

তোমাদের আদর্শ পুরুষ নন? ধশ্ম সাধনার পথে 

পরিধের বন্্খানারও অনাবশ্যকত। জ্ঞান, জন্ডু জগৎটা 

কিছু নয়, ওট] মায়াময়। এযে দিন ভারতের উর্বর 



কর্মক্ষেত্র ১৩এ 
৯০৯০০ পি পা পপ লি পাস উল ৯ পি কী কাস ২ পাস 

ৃ রতি প্রবেশ করেছে, সে রর থেকে ভারত রসাতল 

যেতে বসেছে । 

পুরোহিত-_-এ কথা যুক্তি যুক্তই বটে। আমায় এখন কি করতে 

হবে বলে দাও। আমি তোমার কাছে ধন্মোপদেশ চা, 

তুমিই আমার গুরু । 

বাউল--আবার ! আমি একবারই বলেছি গুরু হ'তে পারবো 

| না। মানব আমার মৃত্িটাকে পুজা" কর্বে, মশারী 
খাটিয়ে তাকে খাটে শোয়াবে, বাতাস কর্বে, জার 

লোকের কান্ুছ বলে বেড়াবেন- আহা ইনি কি মামুষ ? 

ইনি ভগবংন। পুরুষ প্রকৃতির যোগে ওঁর জম্ম হয় নি। 

কি বাতুলত। ! আমি এসব বাতুলতাকে প্রশ্রয় দিতে 
মোটেই প্রস্তুত নই । | 

পুরোহিত তোমার ভাব কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা । কখনো 
মনে হয় তুমি জাস্তিক, আবার কখনো মনে হয় তুমি 

নাত্তিক ৷ 

বাউল-_-আমি আন্তিকও নই, নাস্তিকও 'মই,, তোমরা যা চাও, ্ 

আমিও ঠিক তাই চাই।* তবে কিনা তোমাদের, ধর্দটা 

কিছু শুকৃনো, আর আমার ধর্মমটা রসে ভরা । 

পুরোহিত--সে কি রকম 1 | 
বাউল--আমি ধর্মকে চাই, হে আমায় রক্ষা" করতে পারবে, 

পৃথিবীর প্রবল সংঘর্ষে ষে আঙ্গার ললাটে বিজয়-ভিলিক 
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পরিয়ে দিতে পার্বে। আমি সে ধন্দ্মকে চাই না, যে 

আমায় সকল ভোগ হ'তে দুরে সরিয়ে নিয়ে পৃথিবীর 

মহামেলার বাইরে রা অন্ধকার কোণটায় আমায় হাত গা 

বেঁধে ফেলে রেখে দেবে । ত্রন্ম এই বাপ্তির রাজা সংহরণ 

ক'রে যেদিন মহা! উর কোলে তলিয়ে যাবেন, 

সেদিন যাবতীয় স্যঠিন সঙ্গে সঙ্গে আমিও তলিয়ে যাবো । 

আজ আমার তঙ্গ ৮ তাই আমি আমার সকল: 
ইব্ড্রিয়কেই জাগিয়ে রেখে দিতে চাই, ইহাই আমার 

ধন্ম এবং ইহাই দানবের ধন্ম হউক । মানষের নীতি, 

নান্ুষের উপদেশ, মানুষের কল্পনা ধুলিবিলুষ্ঠিত হউক। 
প্রকৃতির দান মাথা পেতে নেবার জন্ত, হে বাংলার 
সাধকমগ্ডলী ! বাঙ্গালী বালক-বাহিনীকে প্রস্তুত ক'রে 

তোল। প্রকৃতির কোলে দোর্দগু প্রতাপ স্বভাব 

জননীর মহামন্ত্রে তারা মানুষ হ'রে উঠুক। জননীর 
পীযূষধারা পানের সাথে সাথে বালকদের কাণে কাণে 
বলে দাও, তার! স্বা্দীন, তার! মুক্ত, তার! মায়ের 

সন্তান। 

পুরোহিত -কথাগুলি খুবই দুলাবান; এ কথা৷ সকলের দ্বারে 
দ্বারে প্রচার করা উচিত। 

বাউল--হী, কিন্ত এ প্রচারের জন্য উপযুক্ত গুরু চাই। এমনে 

দীক্ষিত করতে পারে এমন কন্মী গুরুরই এখন 



কর্মক্ষেত্র ১০৯. 
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দেশে প্রয়োজন | তা তো রানি মায়ের কাছে প্রাথন! 

করি। 

গীত। 

পাঠিয়ে দে মা আনন্দময়ী, 

' দেখা মা তোর সে সম্তভানে। 

যে জন ভোগের মাঝে 

ত্যাগের ছবি, 
দেখাতে পারে জীবনে ॥ 

ঘুমিয়েহিন্ু এমন ঘুম মা, 
সারা পায়নি কেউ ডেকে, 

এলো একটা প্রভাতী হা ওয়া, 

কোন্ অজানা দেশের থেকে, 
জেগেছি উঠে বসেছি 

আখি খুলেছি মী; 

পেলে এখন পথের সন্ধান, ,. 

যে পথেতে সুক্তি মিলে, 

যাত্রা করি জয় মা ব'লে, 

মা তোর কোটী কোটা ছেলে ; 

কিন্তু বক্তা হ'লেই হ'ন্ এখন টড, 
রাত 

দেশের নেতা? 77 
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বলে বেড়ান তাগের কথা” 

মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, 

তাদের অনেকেরই কথার, 
কাজে মা এক দেখিনে ॥ 

ঢাঁই মা এখন এমন গুরু, 

জীবন যাহার কম্মময়, 

জআাপন জন্মভূমির লাগি, 
তিল তিল ক'রে হচ্ছে ক্ষয়, 

ত্যাগই যাহার মূলমন্ত্র." 
জীবনে আর মরনে, 

শুনলে মা তার অভয় বাণী, 

সবার গ্রাণই যাবে গ'লে, 

আমাদের মরা হাড়েই খেল্বে ভেঙ্কী, 

সুর্যের মতন উঠবো জলে, 

, জ্বালিয়ে দিলে জ্ঞানের বাতি, 
খু'জব ফ'রে পাতি পাতি, 
এ জগতের হীরা মাত, 

এনে দেবো মা তোর চরণে ॥ 

বাউল--আপনার যদি এ ব্রত ভাল লেগে থাকে, তা হ'লে 
সেবকদের সাথে মিশে গিয়ে কাজে আরম্ভ করুন| 
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পুরোহিত-_তুমি যে কৃপা ক'রে আনায় তোমাদের সঙ্গী করলে 

এজন্য তোমায় আমি সব্বাস্তঃকরণে ধন্যবাদ দিস্ফি। 

বাউল-_গার্গা, আমাদের পুজা হরে গেল। সকলকে গুসাদ 
বিভরণ ক'রে দাগে । সকলে যেন এক জায়গায় বাসে 

প্রসাদ পাঁয়। প্রসাদে জাতি বিচার করো না, যেমন 

্রীক্ষেত্রে জাতি-বিচার নেই । জগবন্ধু প্রীক্ষেত্রেই আছেন 

আমাদের বাড়ীতে নেই, এ কথা মনে ক'রে। না, তা হালে 

মাকে সঙ্কীর্ন করা হবে, ছোট বরা হবে। সকলে এক 

জায়গায় ব'গে প্রসাদ না পেলে পুজা বার্থ হয়ে যাবে। 

আর আজই আমি কলকাতা রগয়ান। হ'বো, আমার য। 

কিছু সব গুছিয়ে রেখো । 
(সকলের প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় তৃশ্য। 

স্থান-_ভুগলি, স্ুরেশের বাসা। 

স্বরেশ, কাত্যার়নী, দীনেশ। 

স্বরেশ--পুজার ছুটী এসে পড়লো,' এবার বাড়ী যেতে ইচ্ছা 

করেছি, তোমার কি মত? 
কাত্যা়নী--আমার তো বাড়ী যেতে ইচ্ছা! খুবই, কিন্ত তুমি 

টাকার যোগাড় করতে পারলে হয়। কোন রকমে দিন 
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চলে যাচ্ছে বইত ত নয়? পারার । খরচ জাপার 'এক 

পয়সাও বাঁচাবার উপায় নাই, কি নিয়ে যে বাড়ী যাবো 

তাই ভাবছি । 

স্বরেশ- আমার একজন বন্ধু আমার একশত টাকা ধার দিতে 

প্রস্তুত আছেন, তা নিয়েই যাবো মনে করেছি । কি 

কর্বো, চেষ্টা তো আর কম কচ্ছি না, মোকদ্দমাই নেই। 

দেশের আ্নক স্থানেই সালিশী বিচার আরন্ত হয়ে গেছে, 
সালিশী বিচার পেতে 0০এ7এ কেউ আস্তে চায় না, 
বোধ হয় কিছুদিন পরে সকল উকীলকেই বাড়ী যেতে 

হবে। 

কাত্যায়নী-_ বাবা, তোমায় বাড়ী বসেই এ কথা বলেছিলেন, 
তখন তুমি তার অবাধ্য না হ'লে আজ আমাদের পেটের 

ভাবনায় অস্থির হ'তে হ'তো না । 

স্বরেশ--বাবার কথা তখন না শুনে কাজ ভাল করিনি । আমার 

খামার থাকতে আমি তার যত্ব নেইনি, যাদের খামার নেই 

তারা আজ জমি করার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন । জমির 

কথা বই লাইব্রেরীতে এখন অন্য কথা বড় হয় না। 
কাত্যায়নী_নিজের পায় নিজেই কুঠার মেরেছ, দোষ দেবে 

কার? এখনো যদি বুঝে চলো, তবুও বাঁচবার পথ হয়। 

কিন্তু তা কি তুমি করবে? 

সুরেশ--তুমি কি করতে বলো ? 
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কাত্যারনী _পুজোম্ব বাড়ী যেতে চাও চলো, গিয়ে বাবার কাছে 
ক্ষম ভিক্ষা করো, বাব। দেবতা, মা আমাদের দেবী, তার! 

, আমাদের ক্ষমা ক'রবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে । 

স্বরেশ-_বারার কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি আমার ক্ষমা ক"রবেন, 
এ বিশ্বাস আমারও আছে $ কিন্তু ছেলেবেলা থেকে 

এমন ভাবে তৈরী হ'য়ে এসেছি যে, গায়ে এখন আর মন 
টেকে না। 

কাতায়নী _-পেটে যখন টান পড়েছে, তখন গাঁয়ে থাকাটা এখন 

মন্দ লাগবে,না । 

স্বারশ- মতন হয়, তুনি আমায় বাঙ্গ ক'চ্ছ ! 

কাত্যায়নী-_ন।, বাঙ্গ ক'রবো কেন, যা সত্য তাই বঙ্ৃছি। অভি- 

মানেই তোমার পতন । তোমার নিজের শক্তি যে কত, 
তা যদি তুমি বুঝতে পারতে, তবে পিতামাতার অবাধ্য 

হ'য়ে আজ এ সর্ধনাঁশ করতে না। 

স্থরেশ--সে অভিমানের জন্য আজ আমিও অন্তপ্ত। কিন্ত 

সহরের কি মোহিনী শক্তি আছে জানিনা, আমার সহ 
ছাড়তে হবে এ কথা মনে হ'লেই আমি কেমন হায়ে 

পড়ি। ও 

কাভায়নী -সহরের দোষ যে কিছু,নাই তা নয়; তেবে "ছেলে 
বেলা থেকে বিলাসী হ'য়ে প'ড়েছ, গাঁয়ে গেলে সেইটে 
কমাতে হবে, একথা! যখন মনে হয়, তখনই কেমন হ'য়ে 

১৫ 
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পড়ো । ভা না হ'লে, কেমন হবার তো কোন কারণই 

আম দেখতে পাচ্ছি না । | 

স্ুরেশ-__তুমি দেখছি আমায় রীতিমত আক্রমণ কণ্ছ। এত 
বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ও 

কাত্যায়নী --আক্রনম মোটেই করিনি, যদি তাই আমার উদ্দেশ্য 

হ'তো. তবে ছুমি এতদিনে পাগল হ'য়ে যেতে । তোমার 

ভাগ্য, ষে আমার মত গ্ুহিণী পেয়েছিলে । আর আমিও 

ভাগ্যবতী "যে, এমন দেব-দেবীর মত শ্বশুর শাশুড়ী 
পেয়েছিলেম। তাদের চরণ তলে বন্দে আমি আমায় 

তৈরী করে নিতে পেরেছি । তোমার অবস্থা যে এই 
হবে, তা আমি সে দিনই জানতে পেরেছি, ষে দ্রিন তুমি 

দেবতার কথা উপেক্ষা করেছ । বাড়ী যাবে মনন করেছ, 

তাই চলো । বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে, 

তিনিই তোমার বাঁচবার পথ করে দেবেন। 

দীনেশ বাবুর প্রবেশ । 

দীনেশ-__-( বাহির থেকে ) স্থরেশ বাবু, বাড়ী আছেন কি? 
স্বরেশ --আমার এক 0151)0 এসেছেন, তুমি এখন ভেতরে 

যাও। ূ 
কাত্যায়নী--তোমার সহুরে বন্ধুদের দেখলেই আমার ভয় হয়। 

দেখো, যেন ধাড়ী যাবার কথাট। আবার উল্টে না যায়। 

( প্রস্থান ) 
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সুরেশ- আসুন, আসুন, কি মনে ক'রে ? 

দীনেশ__শুন্লাম পুজোয় বাড়ী যাচ্ছেন, কতদিনে ফিরবেন, 
ছুটীর পরে ন! ভিতরে ?, 

সুরেশ বোধ হয় ছুটীর ভেতরেই আস্বো। 

দীনেশ--হরিনারায়ণপুরের জমিদার, তার 155056€এ একজন 
ভাল উকীল চাচ্ছেন, আমি আপনার কথা বলেভি, চেষ্টা 

করলে বোধ হয়, এ কাজটা আপনার হয়ে যায় । বছরে 

হাজার টাকার ভুল নেই, বেশীও পেতে পারেন । 

স্রেশ--এখানে আমার সহায় সম্বল কিছুই নেই, বদি আপনি 

যোগাড় ক'রে দিতে পারেন, তবে আমাদের বাঁচবার 
পথ হয়। 

দীনেশ-_যদি কিছু টাকার ফোগাড় করতে পারেন, তকে আমি 

ঠিক ক'রে দিতে পারি। 
সুরেশ- এটিইত আমার সাধ্যাতীত। কত টাকা হ'লে হাতে 

পারে মনে করেন? 

দীনেশ_ম্যানেজার আর সদর* নায়েবফে পীচশত টাকা ঘুষ 
দিতে হবে, কারণ তারাই কন্মচারী নিযুক্ত করেন। 

স্থরেশ_আপনার সাথে কি তাদের এ বন্ধে কৌন কথা 
হয়েছে ? * 

দীনেশ-হা, তাদের সাথে কথা ব'লে যতটা বুঝতে পেরেছি, 

তাতে পাঁচশো টাকায়ই কাজ হ'তে পারে! স্থানীয় 
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উকীলদের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা কচ্ছেন। আপনি ম্বদি 
টাকার যোগাড় কর্তে পারেন, তবে আমায় বলে দিন, 

আমি তাদের সাথে কথ পাকা ক'রে ফেলি। 

সুরেশ__আমার কাছে বর্তমানে কিছুই নাই। তবে শুনেছি 

বাবা ভার সম্পত্তির একচতুর্থাংশ আমায় উইল করে 

দিয়েছেন, তাতে আমি কিছু জমি জম পেয়েছি, বাড়ী 

গিয়ে সেগুলি পত্তন ক'রে ব! বাঁধা দিয়ে যদি টাকার 

_ যোগাড় কর্তে পারি, এ ছাড়া অন্য উপায়.নেই। 

দীনেশ--এ তে! উত্তম কথা, জমি দিয়ে কি'হকে? নিজে তো 

আর চাষ কর্তে পার্বেন না, প্রজার হাতে দিতেই হবে, 
কিছু টাকা নিয়ে যদি পত্তন করেন, তবে খাজানা তো 

পাবেনই, এ চাকুরীটাও হয়ে স্বাবে। 

সুরেশ- কথাট। মন্দ নয়, তবে বাড়ী না গিয়ে আপনাকে জবাব 

দিতে পাচ্ছি না। যদি.আপনি আমায় ৮০: দিতে 

পারেন যে এ কাজ হবেই, তবে আমি চেষ্টা করে দেখ্বে! 

_ টাকার সোজা করতে পারি কিনা । 

দীনেশ_ হা, আমি আপনাকে ৮০৫ দিচ্ছি, আপনি টাকার 

যোগাড় করুন। 

সুরেশ-_দেখবেন শেষে সব পণ্ড হ'য়ে না যায়। 
দীনেশ_ আপনি আমায় অবিশ্বাস্.ক্ছিঞ্ছেন? আমি যেদিন 

আপনার বর্তমান অবস্থার কথ্াগুনেছি, সেদিন, থেকেই 
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'ভাবৃছি আপনার একটা দির রিড পারি কিনা 
ভগবানের কৃপায় এ কাজটা হাতে এসে পড়েছে। 

১ এ কাজ যদি আপনার হয়ে যায়, তবে আর সংসারের 

ভাবনা! আপনার ভাবতে হবে না! 

সুরেশ--যদি যোগাড় করে দিতেই পারেন, তবে চিরদিন আপনার 
কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে! । 

দীনেশ--আপনি টাকার যোগাড় করুন, ম্যানেজার আমার 
01955-01900 তাকে আমি যা বল্বো সে তাই কর্বে। 

সরেশ__আচ্ছা আদি যে কোন রকমে টাকার যোগাড় কর্বোই। 
দীনেশ-তবে এখন আমি আসি, 0০০৭ 278. 

| (প্রস্থান ) 
স্রেশ-_ গিরি, গিনি, এ দিকে এসো! ! 

কাত্যায়নী--এত বড়- গলায় ডাক্ছ যে, বন্ধু কিছু দিয়ে গেল 
নাকি? 

ুরেশ--কিছু দিয়ে যায়নি বটে, তবে দেবার মধ্যে; একটা 
চাকুরী স্থির হদ্মে গেল, ইরিনারায়ণপুরের [%506এর 

উকীল। 

কাত্যারনী_-তবে বুঝি আর বাড়ী যাঁওয়া হবে না? 

সুরেশ-বাড়ী যেতেই হবে, কারণ এ চাকুরী নিতে হ'লে 
ম্যানেজারকে পাঁচ শত টাকা দিতে হবে। কিন্তু বছরে 

হাজার, টাকা পাওয়া যাবে। 
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কাত্যায়নী_-এ টাকা পাবে কোথায়? কর্ কর্বে, তা কেউ 
দেবে না। আমার গহনা যা সিল তাও প্রায় শেষ 

করেছ। | 

স্বরেশ _বাড়ীতে যা বিষর সম্পত্তি আছে, তা বিক্রয় ক'রে বা 

বাঁধা দিয়ে টাকা যোগাড় করবো মনে করেছি। এক 
বছরের মধোই এ দেনা পরিশোধ করতে পার্বো , 

এ বিশ্বাস আমার আছে । 

কাত্যায়নী--দেনা ক'রে টাকা এনে চাকুরী নেয়ার চেয়ে না 
নেয়াই আমি ভাল মনে করি। একেবারে ধনে প্রাণে 
মারা যাবার ব্যবস্থা কচ্ছ? এরি জন্যে এত বড় গলায় 

ডাক দিয়েছিলে, লজ্জাও করে না? 

স্বরেশ-_তুমি দেখছি আমায় একটা মানুষের মধোই গণ্য. 
করো না? 2 

কাত্যায়নী -কি করে, করবো? যে পুরুষ নিজের স্ত্রী, পুজ্রের . 
ভরণ পোষণ করতে অক্ষম, সেকি একটা পুরুষের 

মধ্যে? আমি যদি পুরুষ “ হতাম, তবে দেখতে সংসারে 

কত কাজ করে ফেল্তুম্ম? 

স্বরেশ--থাক্, এ বীরত্ব তো তোমার চিরদিনই দেখে আসছি. 

এখন কি করা কর্তবা তাই বলো । তোমার বাবার 

"কাছে লিখে দেখো না, তিনি টাকাটা দেন কিনা । 
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কাত্যায়নী-আমি আর বাবার কাছে টাকার জন্য লিখতে 
পারবো না। দেখো সহুরে বন্ধুদের কথা শুনে, আর 

কাজ নেই, পুবেব যা! বলেছি তাই করো, তাতেই তোমার 

মঙ্গল হবে। | 

স্ুরেশখ--বল কি? এমন একটা 0187০৩ সাম্নে এসে পড়েছে, 

এ কি ছাড়া যায় ? চেষ্টা করে দেখতেই হবে | 
ঞি 

কাতায়নী-আমি জানি, যে তুমি আমার কথ! শুন্বে না, তবু 

বলি, চাকুরী দিয়ে আর কাজ নেই, বাড়ী চলে! । 

স্বরেশ _ আঁ্ডা। বাড়ী তো চলে, তারপরে যা ভাল মনে করো! 

তাই করা যাবে 

কাত্যার়নী- চলো, আমি সব্রদার জন্যই প্রস্তত আহি । কিন্তু 
তোমার ভাঙ্গা কপাল আর জোড়া লাগবে, সে আশ! 

আমার নেই । ঘযর্দ লাগতো! তবে দেবতার কথা উপেক্ষা, 

করে সহরে আস্তে না। 

(প্রস্থান ) 



১২৩ কর্মক্ষেত্র 

তৃতীয় দৃশ্ঠ। 

স্থান--কলিকাত। নন্দলালের বাড়ী। 

নন্দলাল, সুরমা, বন্ধুদ্ধর, মাড়োয়ারী, 
পাদা, বাউল, চাকর । 

নন্দলাল-ম্াানেজার পত্র দিয়েছে, লাটের টাকা হ্যাগুনোট 
কেটে নেওয়া হয়েছে । প্রজারা খাজানা দেয় না, তাদের, 
নামে নালিশ রুজু করতেও নাকি বিষ হাজার টাক! খরচ 

হয়েছে । সে টাকাও কঙ্জ করেই আন্তে হয়েছে ২ 

তহবিলে টাকা নেই, আমিও এক বার এখানে এসেহি, 

বাড়ীখানা এখন হোটেল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। 

স্বরমা--এ সকল খরচ তো নিজেই বাড়িয়ে । কোথায় ছু'মাস 

থেকেই যাবে, তাতে আজ এক বৎসর হ'য়ে গেল। 

আমি তোমায় পুব্বেই বলেছি, যে সকল বন্ধু তোমার 
জুটেছে, এরা সকলেই চরিত্রহীন, এদের হাত এড়াতে না 

পারলে তোমার সবই যাবে । 
নন্দলাল__ যোগাড় তৌ সেই রকমই হয়ে উঠেছে । আমিও প্রায় 

দশ হাজার টাকা দেনা! হয়ে পড়েছি, মাড়োয়ারী রোল্তই 

টাকার জন্থা তাগিদ দিচ্ছে । 

*  চাকরের প্রবেশ । 

চাকর--( মদের বোতল দিয়ে) 
(প্রস্থান) 



কন্মক্ষেত্র ১২১ 

রমা (হাত ধরে ) গ্রাস রাখ বল্ছি। 

নন্দলাল-_স্ুরমা, যখন ডুবেছি তখন আমায় ভাল ক'রে ডুবতে 
১ দাও! 

স্ুরমা_না তুমি এ বিষ খেতে পারবে না। ভালো চিকিৎসক 

পেয়েছিলে, ভালো! উষধ খাওয়া শিখিয়েছে, উষবে এখন 

ভিটে বাড়ী পর্যন্ত উৎসন্ন হবার যোগাড় হয়ে উঠেছে । 

নন্দলাল_্বাধ' দিও না, খেতে দাও। অন্ততঃ আজ খেতে দাও, 

আর খাব না। 

স্বরমা--দেখি কেমন ক'রে খাণ্ড আমি তোমার স্ত্রী, নুখ-ছুঃখের 

সাথী, তোমার শুভাশ্তভের ফল ভোগী। আজ দেখবো 

কে বড়, সুর না সহধম্মিণী । 

নন্দলাল--এই দেখো---একি £ হাত অবশ হয়ে আস্ছে, 

বুকের পশুবল যেন মুচ্ছিত হয়ে পন্ডছে ! কেন আজ এত 
কঠিনা হ'লে সুরম। ! ছেড়ে দাও আমি প্রাণ ভ'রে পান 

করি। | 

স্থরম'--মামার সব যেতে বসেছে? রাজরাণী আজ পথের ভিথা- 
রিণী হ'তে চলেছে, এখনো বল্ছে। বাধা দেব না? -আতি 

যে তোমার স্ত্রী, তোমার উপরে আমার দাবী যে কত, 

তা কি তুমি বোঝ না? 

নন্দলাল--সব বুঝি, স্থরমা, সবই বুঝি । কিন্তু কি করবো লোক 

মদ খায়, আমায় যে মদে খেয়ে বসেছে । জানি তুমি সেই 

৮৩ 



১২২ কন্ধাক্ষেত্র 
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স্ত্রী, যে শুধু দেচের সেবিকা নয়, আকার শুশ্রষাকারিটী, 

বিলাসের ক্রীঙনক নয়, উচ্চাশার সহায় ; তুমি আমার 

সেই স্ত্রী, যে প্রমোদে র্গিনী, কর্তীব্যে পাষাণী | * সুরন, 
আমি কি মানুষ ? ৰা 

স্রনা--তোমার মভ মানু ক'জন আছে? 

নন্দলাল__-আমি জানি ঠা| কস না; কিন্ত আমার পক্ষে আহ 
এটা! প্রকাণ্ড পরিহাস । মদে কি মনুষ্যত্ব থাকে ? জানা, 
আছে কি স্ুরম। ! ঘরে খাবার নেই, বাইরে মুখ নেই, 
দেহে স্বাস্থা নেই, মনে শান্তি নেই, আমি কি উপলক্ষ 
ক'রে ভালো হব? কাকা! আমার দেবতা, তার কথা 

উপেক্ষা কারে কলিকাতা এসে যা হয়েছি, তাতে? 

দেখতেই পাচ্ছ । বাউল দাদাকেও কটু বল্তে ডাড়িশি , 
বাড়ী বে যেতে বলো, কোন্ মুখে গিয়ে আমি তাদের 

ফাছে দ্াড়াবো ? সুরমা, এখন আমার মৃতাই মঙ্গল । 

সুরমা তুমি মদ ছোড়ে দাও, বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে দাও, আবা? 

তোমার সব হবে। " 

নন্দলাল-_বন্ুদিন তো এমন সতা কারো কাছে শুনিনি, কিন্ত 

এ যে জীবন ভরা ভুল। 

সুরমা--কি হয়েছে? ছুটা চারট। পতনে কি একটা জীবন ব্য 

হ'তে পারে £ ্ 



কশ্মান্ের ১২৩ 
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'্লাল-দত্য ক'রে বলো, আমার মত লোকেরও নিস্তার 

আছে? 

এলমা-সব অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে । 

প্বলাল-_স্ুরমা ! আমি যদি কোন দিন মানব হই, সে 
তোমারি জন্যে, তোমারি পুণো । 

( বাহির থেকে বন্ধুদ্বয় ) 

'দুদ্িয়-_ নন্দ বাবু, বাড়ী আছেন ? 
এরমা-_বাইরে কে ডাকছে, বোধ হয় তোমার বন্ধুর! সব এসেছে, 

ওদের তাড়িয়ে দিতে বলো । 

ন্দলাল-_-সব ভদ্রলোকের ছেলে, তাড়িয়ে দেবো কি কারে? 

আচ্ছা" আজ বলে দেবো তারা যেন আর কখনো এ 
বাডীতে না আসে । তুমি এখন ভেতরে যাও । 

(সুরমার প্রস্থান ) 

ন্দলাল-_আপনার! এদিকে জাস্মুন । 
ঢরেন--তোমায় এখন আর সব সমর পাওয়া যায় না, গিনীর 

প্রেমে মজে গেলে নাকি? 

“দলাল--তা যাই কেন হই না, শেমরা আর আমার বাড়ী 
এসো না, তোমরাই আমার সববনাশ করেছ । 

টরেশ__যখন আস্তে নিষেধ করলে তখন আর আস্বো না) 
আজ যখন এসে পড়েছি, তখন একটু ফুত্তি হউক না। 
ওরে ঢাল্ না মদ ঢাল্, নন্দকে দে । | 



১২৪ কশ্মক্ষেত্ 

নন্দলাল--তোমরা খাও, আমি দেখবো ; আমি আর খাবা না 

গ্রতিজ্ঞা করেছি । 

স্বরেন--হারে ও প্রতিজ্ঞা মদখোর দিনে পাঁচটা করে): ও 

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে মাতালের কোন দোষ হয় না। দেশ 

দেখা আর মদ চাক তিন ইয়ারে তেরম্পর্শ না হ'লে কি 

আর মস্গুল হয় রে? 

প্রমোদ--হারে । মাগের পাল্লায় পড়ে একেবারে বিধবা সাজলি' 

নাকি? 

নন্দলাল-_যা-ই বলো, আমাকে তোমাদের দল থেকে বাদ দিতে 

হচ্ছে। 

প্রমোদ _তৃমি না খাও না বাবে, ছুটা ভদ্রলোক এসেছে তাদের 

পেয়াল। ভ'রে দিয়ে খুসী করো । 

চাকরের প্রবেশ ৷ 

চাকর-_-বারু! মালক্রোকের পরোয়ানা নিয়ে মাড়োয়ারী আর 

প্যাদা এসেছে । 

নন্দলাল-_-হাঁ ভগবান্ ! 

প্যাদা, মাড়োয়ারীর প্রবেশ । 

প্যাদা--আমি আপনার যাধতীয় মাল ক্রোক দিলাম। যদি 

টাকা দিতে পারেন, তবে মাল ফেরৎ রাখতে পারেন। 
নন্দলাল--আমি আর কি ক'রে রাখবো । আপনারা সব নিয়ে 

যান । 
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পাযাদু--মাল বের করো দারোয়ান । 

বাউলের প্রবেশ । 

বাউল--বের কর্তে হবে না, অপেক্ষা করুন। আপনাদের কত 
টাকা পাওনা ? | 

প্যাদা--দশ হাজার টাকা! পঁচি আনা । 
বাউল--অপেক্ষা করুন, আমি টাকা দিচ্ছি। (ব্যাগ থেকে 

খুলে) এই নিন্ দশ হাজার টাকার একখানা চেক, 
বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে নেবেন। 

প্যাদা--( টাকা গ্রহণ করে) এই নিন্ রসিদ, ডিক্রী আমরাই 
মকম্মলি ক'রে দেবো । 

(প্রস্থান ) 
বাউল--দারোয়ান ! এদের ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দেতো ! 

প্রমোদ_-আমাদের বের ক'রে দিতে হবে না, আমরা নিজেরাই 
যাচ্ছি। 

(প্রস্থান ) 
নন্দলাল--এসেছ বাউল দাদা, সময় মতনই এসেছ ; আর কিছু 

সময় পরে এলে বোধ হয় দেখা পেতে না।' তোমরা 

দেবতাই বটে, গিছিখার? আমার সকল ক্রুটা মার্জন! 

করো। 

বাউল--কেন তোমায় কল্কাতা আস্তে নিষেধ করেছিলাম 

এখন বুক্তে পেরেছ ? এজায়গার পরিণামই এই । 



১২৬ ক ও ফের 
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যে কোন রাজা, জমিদার এখানে এসেছেন, তারা অনে-, 

কেই ধ্বংস হ'য়ে গেছেন, ধারা আছেন তারাও ধ্বংসের 

পথে অগ্রসর হচ্ছেন। একদিন স্বগায় খবি রাজনারায়ণ 

বাবু তার প্রিয় ভক্ত অশ্বিনীকুমার দন্ত নহাশয়কে বলে- 
ছিলেন, “অশ্বিন! তোকে দেখে ননে হয়, তুই জগতে 

একট কিছু কাজ কর্বি। একটা কথা তে'কে ব'লে 

দিচ্ছি, বৃদ্ধের এ কথাটা রক্ষ। করিস্, মঙ্গল হবে। গা 

যার পশ্চিমে, কাশীপুর যার উত্তরে, মরাটা৷ ডিচ যার 
পুরে টালিগঞ্জ বার দক্ষিণে, এই যে স্থানটুকু অর্থাৎ 

কলিকাতা, এর ভেতরে যেন ভোর কর্মক্ষেত্র না হয়, 

এখানে মানুব, মানুষ থাকে না 1” খবিবাকা কি কখনো! 

মিথ্য। হয়? কল্কাতা এখন ঠিক তাই হয়েছে। 

আবমার প্রবেশ । 

সুরমা এসেছ বাউল দাদা ! রক্ষ। করো আমাদের, আমরা পথে 

দাঁড়ায়েছি। আর একটু পরে এলে বোধ হয় শ্মশানে 

দেখতে পেতে! ,. , 

বাউল--মা তোমাদের রক্ষা করেছেন | আজই বাড়ী যাবার 

যোগাড় করো । সম্পত্তি এখন লাটের টাকার দায়ে 

নিলামে উঠেছে । যাকে মানেজার রেখে এসেছিলে 

তার খোজ. পাওয়া ঘাচ্ছে না, বাড়ী না গেলে সব 

যাবে। 

| 
ঠ 
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কমা ১২৭ 

ম্থরমা--আঁচ্ছা, আমি রান্না তৈরী করি গে, খেয়েই আমর! 
গাড়ীতে উঠবো । 

(প্রস্থান ) 

রাউল-কেন ভোমায় কল্কাতা? আসতে নিষেধ করেছিলাম 

এখন বুঝতে পেরেছ ভো? | 

নন্দলাল-:সে কথা ব'লে আর আমায় লজ্জা দেবেন না। বাড়ী 
নিয়ে যাচ্ছেন, গ্রিরে আমি দাড়াকে। কোথায় ? খাব কি? 

সে ভাবনা! তোমার ভাবতে হবে না। তুমি কল্কাত! 

আসাধধি আমরাও একেবারে নীরব ছিলাম না, কাজেই 
ছিলুম, বাড়ী গিয়েই সব দেখতে পাবে। চলো এখন 

ভেতরে চলে, আজ সন্ধার গ্াড়ীতেই রওয়ানা হ'তে 

হবে। আমি এইমাত্র শেয়ালদা থেকে নেবে এসেছি । 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

বাউল 

চতুর্থ দুশ্য। 

স্থান_কিশোরীলালের' বাড়ী। 

কিশোরীলালু, যোগেন, চাকর । 

কিশোরীলাল--যোগেন ! তোমার দাদার পত্র পেলাম, সে বউ- 

মাকে নিয়ে বাড়ী আস্ছে ; তাদের যহ্তের যেন কোন 

রকম ক্রটীনাহয়। বউটী আমার লক্ষ্মী, ভার বাড়ী 



১২৮ ।কম্মক্ষেত্র 
সা সপ পোশাক 

্পসমস্সপপলাসপিসসপাপপাপপসপ পাবা আপা টিক আপাস্পস্পািাসিপাস্পিসিস্সপএাশিশসাি স্পীকার শামস পাস্তা পিস 

ছেড়ে যাবার ইচ্ছা! ছিল না, হতভাগ্য তাকে জোর ক'রে 

নিয়ে গেছে। 

ঘযোগেন- দাদ! বাড়ী আস্ছেন এতো আনন্দের বিষয় ; যত্তের 

ক্রুটী হবে কেন? সহরে গেছেন বলেই কি দাদ। পর হয়ে 

গেছেন? তিনি পর মনে করতে পারেন, কিন্তু আমার 

যিনি দাদা, তিনি চিরদিন দাদাই থাকবেন 
কিশোরীলাল-_হা, এই তো চাই, ভাই ভাই কখনো। বিরোধ না৷ 

হয়। বাংলার অনেক সোণার সংসার এই ভ্রাতু-বিরোধে 

ধ্বংস হয়ে গেছে । 

চাকরের প্রবেশ । 

চাকর--বাবু, আমি কল্কাতা থেকে এই পত্রখানা নিয়ে এসেছি। 

ঞ ( পত্র প্রদান ও প্রস্থান ) 

কিশোরীলাল--( পত্র পাঠ করা) 
কিশোরি ! . 

আমি নন্দ আর স্ুরমাকে নিয়ে কাল বেলা একটায় 
স্ব্ণপুরে প্ুছিৰ। তুমি এদের রীতিমত অভ্যার্থনার 
আয়োজন করো । ইতি-- 

€ “বাউল” 

যোগেন, যাও ব্যাগ্পার্টি ঠিক করো, ্বর্ণপুরের প্রত্যেক 
বাড়ী যেন জানান হয়, রাত্রে দীপযাত্রা হবে। স্বর্ণপুরে 
আজ আনন্দের তুফান বহিয়ে দাও। 



 কম্মক্ষেত্র তি 

যোন্েন- যে আহছ্ে। ূ : 
( উজয়ের গুস্থান ) 

পঞ্চম দৃশ্য । 
স্থান _.নন্দলালের বাড়ী । 

নন্দলাল, কিশোরীলাল, বাউল, প্রজাগণ, 
যোগেন, বালকগণ । 

গীত | 

ভাই চল্রে চল্রে চল্ 

করমের নিশান উদ়্ায়ে চল্ 

বাজ। মা-নামের ভেরী, 

ধরা হউক রে টল্নল। 

চল্ চল্ চল্ ॥ 

বসে কি.ভাবিস্ তোরা, 
ডাকছে মা দিস্নে সারা, 

তোরা কি জ্যান্তে মরা! হলি রে সকল । 

চল্ চল চল | 

দেবতা এ মাথার পারে, 

আভয় দিচ্ছেন অভয় করে : 

যায় যদি প্রাণ দেশের তরে, , 

পাখি মোক্ষ কল। 

শখ 

চল্ চল্ চল্ ॥ 



১৩০ কন্মাক্ষেত্র 

মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে, 

দাড়ারে তোরা বুক ফুলিয়ে ; 

দেখে মুকুন্দ জয় মা বলে, 

বাজাক রে বগল । 

চল্ চল্ চল্ ॥ 

, বাউল ও নন্দলালের প্রবেশ । 

বাউল--যাও নন্দ, কাকার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করো।। 

সন্দলাল--কাক1-_-কাকা ! আপনি আমার সকল ক্রটী মার্জনা 
করুন। (চরণে পতিত ) 

কিশোরীলাল-_-ওঠো! বাবা! ! হারে তুই কি আমার পর, দাদার 
মৃত্যুর পরে তোকে আমিই মানুষ করেছি। তুই ষে 

আমার বুকের ধন; আবার তোকে এমন ভাবে বুকে 

ফিরে পাবো তা আমি ভাবতে পারি নাই। আজ 
তোমার এই উদ্ধারের মূলে কাউল ঠাকুর, তার চরণে 

. কৃতজ্ঞতা জানাও। 
নন্দলাল--বাউল দাদা, ছোট ভাইয়ের ক্রটী মার্জনা করুন। 

বলুন, আমার ক্ষমা করলেন ? 
বাউল--ক্ষমা অনেক দিনই করেছি নন্দ ! কেন, তোমায় আমরা 

কল্কাতা যেতে নিষেধ করেছিলাম, তা বোধ হয় এখন 

বেশ বুঝতে পেরেছ। 



কর্মক্ষেত্র ১৩: 

নন্দলাল-__যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, নিডিির মোহ আমার একে- 

বারে কেটে গেছে । এ দেশের রাজা জমিদারদের মোহ, 

ষাতে কাটে সেজন্য আমি এখন প্রাণপণে চেষ্ট] করবো 

এখন আমার জীবনের কর্তব্য কি, বলে দিন। জমিদারী 

বোধ হয় নিলাম হ'য়ে গেছে, এখন আমি. কাড়াবো 

কোায় ?£ 

কিশোরীলাল--তোমার জমিদারী পুর্ষরব যা ছিল, এখনে তাই: 
আছে । লাটের টাকা আমরাই দিয়েছি, ম্যানেজার ষ্টেট 

ধংস করার, চেষ্টা কচ্ছিল, কিন্তু সে কৃতকার্য হ'তে 

পারেনি। বর্তমানে তার কোন খোজই: পাওফা যাচ্ছে: 
না, কেউ কেউ বলেন _ প্রজারা তাকে মেরে ফেলেছে % 
খাটা খবর এখনো পাই নি। প্রজারাও তোমায়.দেখতে 

এসেছে, তাদের আজ আরু আনন্দ ধরে না। তারা 

তোমাকে নজর দেবে, তা ভূমি গ্রহণ ক'রো না। চ্তোমার, 

জমিদারী আবার তুমি. বুঝে নেও। আর তোমার বাবা' 
দশ লক্ষ টাকা মজুত রেখে গিয়েছিলেন, €স মাত্র আমিই, 
জানতুম্; এবং সে লোহার সিন্দুকের চাবি তিনি আমার, 
কাছেই দিয়ে যান। একদিন তুমি সে চারি. চেয়েছিলে, 

কিন্তু তখন আমি তা দেইনি, আজ সে চাবি দিচ্ছি, তুমি 
টাকা বুঝে-নিয়ে আমার:দায় থেকে মুক্ত করো । (চাবি; 
প্রদান ) মালখানায়ই সে সিঙ্ধুক আছে 



১৩১  কম্মক্ষেত্র 
চে 

বাউল -এখন তোমার শুধু জমিদারী নিয়ে বসে থাকলেই : 
চলবে না, এই স্বর্ণপুরের সেবায় লাগতে হবে। এমন 
ভাবে একে তৈরী করতে হবে, যেন ভারতের প্রতি পলী 
এই স্বর্ণপুরের আদর্শে তৈরী হয়। এই ব্রতই তোমার 
জীবনের সাধনা ক'রে লও, তবেই তোমার কর্তব্য শেষ 
হবে। 

নন্দলাল --আপনার আদেশ প্রতিপালন করতে যদি আমায় ' 

সমস্ত সম্পত্তি এই ্বর্ণপুরের সেবায় দান করতে হয় 

আমি তাতেও প্রস্তত। বলুন, আমায় কি কর্তে হবে? 

বাউল--যোগেন, কেদার প্রভৃতি দশটী বন্ধু একত্র হ'য়ে একটা 
কৃষিক্ষেত্র তৈরী করেছে । ছু'জন কৃষিক্ষেত্রে কাজ কচ্ছে, 
আর ক'জন ইংলেণ্ড, আমেরিকা, জাপান চ'লে গেছে। 

তাদের ইচ্ছা বিদেশ থেকে কিছু কাজ শিখে এসে দেশে 

সে কাধোর পত্তন করে , বর্তমানে ওরা একটা শ্ুতোর 

মিল প্রতিষ্ঠা কর্তে চায়। 
নন্দলাল -এখন কি ক'রে তা করবে? আর মিল চালাবেই বা 
কে? 

বাউল--ওদের ইচ্ছা ইউরোপ থেকে একজন ইঞ্জিনিফার দশ্ 
_. বছরের জন্য কন্ট্রাক্ট ক'রে এনে কাজ আরম্ভ ক'রে 

দেয়।. . তারপরে ছেলেরা এসে যখন তাদের কাজ বুঝে 
নেবে, তখন তাকে বিদায় দেওয়া হবে। জাপানে কাবুলেও 
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. তারা এমন ভাবে বিদেশ থেকে লোক এনে কাজ আরম্ত 

করেছে । কিন্তু ওদের টাকার অভাব, আমি বলি তুমি 

, ওদের টাকাটা দিয়ে দাও, পরে তোমার টাকা ওরা 
পরিশোধ কর্বে। যোগৈনের ইচ্ছা ছেলেরা ফির্বার 
পূর্বেই মিলের কাজ আরম্ত ক'রে দেয়। 

নন্দলাল - আমার তো মনে হয় এখন মিল্ বসালে খুব 10181 
€৪% বসিয়ে দিবে, কাজেই ওরা মিল্ চালাতে পার্বে না। 

বাউল--আমার মনে হয় সরকার বাহাছ্বর এখন আর এতটা 
বাড়াবাড়ি, করবেন না। এ দেশের শিল্লোন্নতির জন্য 

বোধ হয় তারাও একটু সাহায্য কর্তে বাধ্য হবেন। 
নন্দলাল--আপনার যদি সে বিশ্বাস হ'য়ে থাকে, তবে বাবা যে 

দশ লক্ষ টাকা মজুত রেখে গেছেন, তা আমি স্বর্ণপুরের 
সেবার জন্য আপনার হাতে দিচ্ছি, আপনি কাজ করুন ; 

এই নিন্ সে সিন্দুকের চাবি। 

বাউল--( চাবি নিয়ে ) আনক্্রম্, আনন্দম্ 

গীত। 
ভরসা মায়ের চরণ-তরণী ! 

আমর। এবার হবোই পার, 
ভয় গেছে দূরে, অভয় পেয়েছি, পপ 

_ মাভৈঃ বাণী শুনেছি মা'র। | 



১৩৪. কন্মক্ষেত্র 
পপির লা পান - কোল সত লোন তঠ পেশ এসসি পিসি পা শী পিতা পোস্ট পা সিসি পালি পিন পাস পি এসি 

বীর প্রসবিনী জননী মোদের, 

বীরের জাতি আমরা বীর, 

বিলাসে ব্যসনে ধরেছিল জরা” 

নত হ'য়ে ছিল উন্নত শির ; 

জানি না কাহার চরণ পরশে, 

উজলি উঠিল পূরবাকাশে, 
মোহ-মদ্দিরার নেশা গেল ছুটে” 

তামসী নিশার হইল নাশ ; 
জাগিল স্মৃতিতে পূরধ গরিমা, 

ঈাড়ারে সকলে জয় সা বলিয়া, 

তোদের বিজয় হবেই হবে ॥ 

গ্রজাগণ-আদাক-_ আদাক-- 
( নন্দকে ফুলের মালা প্রদান ) 

বাউল--এই রমজান, . করিম, তোমার জমিদারীর তেতরে খুব 

বউ জোদ্দার। রমজানের খামারে বাধষিক আশি হাজার 
টাকার উপরে আয় হয়: করিমেরও প্রায় ত্রিশ হাজার 

টাকা আয় হয় । ৰল্কাতী যাকার সময় এই. রমজানই 

আমায় দশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। তা না হ'লে 

আমি তোমায় মাড়োয়াড়ীর হাত থেকে উদ্ধার করতে 
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পারতুম্ না। রমজানের টাকা দশ হাজার তাকে এখনি 

দিয়ে দাও। 

র্রমজান-_-না-সে টাকা আমি নেবো না। আমি সে টাকা 
মনিবকে নজর দিলাম । দশ হাঁজার টাঁকা দিয়েও ষে 

আমরা মনিবকে ফিরে পেয়েছি, এই আমাদের সৌভাগ্য । 
খোদার দোয়ায় আমার বহু টাকা আছে। ধার খেয়ে 

আমর! বেঁচে আছি, আজ তারি সেবার জন্য দশ হাজার 

টাক! দিয়েছি, সে টাকা যদি আমি ফিরিয়ে নি বাউল 

দাদা, তবে খোদার কাছে জবাব দেবো কি? 

নন্দলাল--বাউল দাদা! আমার ন্বর্ণপুরে এমন সব দেবতা 
আছেন, এ যদি আমায় পূর্ব জানাতেন, তবে বোধ হয় 
আমার জীবনে এমন একটা কালো দাগ লাগতো না। 

এসে! ভাই রমজান, আমি তোমায় আলিঙ্গন ক'রে ধন্য 
হই। (আলিঙ্গন) 

গীত। 

বাউল-_ 

বিশ্বপতির বিশ্ব বীণা 

পঞ্চমে ধরেছে তান, 

তা নইলে কি এমনি ক'রে,” 

পাগল হ'তো সবার প্রাণ ॥ .. 



১৩৬ কন্মক্ষেত্র 

ধনী-মানী মেথর কুলী, 
বুদ্ধ-যুবা বালকগুলি, 

তাই ত সবে আঁপন-হারা 

আজ হিন্দু পাশী মুসলমান ॥ 
অজান।1 দেশের টানে, 

কারে মানা কেউ না মানে, 

কালের স্রোতে ভাসিয়ে তরী, 

আজ সবাই তরী বায় উজান ॥ 

এই তো রে ভাই কালের গনি, 

আজ পতন কাল উন্নতি, 

উঠলে পরেই নাব্তে হবে 

আমার প্রেমময়ের এই বিধান ॥ 

বাউল--রমজান আমাদের মিল্ প্রতিষ্ঠার জন্যও লক্ষ টাকা দিতে 
প্রতিশ্রুত হয়েছেন। দেশের উন্নতির জন্য ইনি মুক্তহস্ত। 

এমন আরো অনেক প্রজা তোমার আছেন, ধারা ব্বর্ণ- 
পুরের সেবায় জন্য অজগ্র দান কর্তে প্রস্তুত । 

নন্দলাল--কাকা, তা হ'লে আপনি আর বাউল দাদা যত শীঘ্র 

হয় কাজ আরম্ভ ক'রে দিন, টাকার অভাব হবে না, 
আমার জমিদারীতে যাআয় হয়, সংসার চালাতে যা! 

লাগবে তা রেখে, বাকী টাকা সবই আমি আমার স্বর্ণ 
পুরের সেবায় দান কর্তে প্রস্তুত আছি। 
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সপন পারা পতিত ৩-- ৩ ু 

7১২১ কিক্লোরীলাল-তোমার এ সাধু প্রস্তাবে আমি অতান্ত 'গ্রীত 
হয়েছি । আশীব্বাদ কস্ডি, মা তোমার সভার হষ্টন | 

বাউল-এ সব কথা এখন থাকু। যোগেন, তুমি তোয়ার 

দাদাকে নিয়ে ভেতরে যাও; গায়ের মেয়ের নন্দাকে 

দেখবার জন্য ভেতরে অপেক্ষা কচ্ছেন। 

(নন্দকে নিয়ে যোগেনের প্রস্থান ) 

বাউল --কিশোরী, তুমি আমার সঙ্গে চলে! রম্জান, করিন, 

তোমরাও আমাদের সঙ্গে এসে| | 

ডা 

( সকলের প্রস্থান ) 

চতুর্থ ভঙ্ক | 

প্রথম দৃশ্য । 

স্কান_ ভগলি, স্ারেশে র্বা ্ী। 

স্বরেশ, কাত বানী, মুদা, পাঁদা। 

কাভ্যারনী--আজ কাছারীতে কিছু পেয়েছ কি? 
স্ুরেশ__না, মোকন্দমাই নেই । 

কাণ্তারনী__ শুনেছি, তুমি নাকি লাইব্রেরীতে বনে কেবল তাস 
পাশা দাবাই খেলো? এতদিন ওকাঁলতী বচ্ছ, কিন্তু 

্ | ১৮" 



১৩৮ কর্দক্ষেত্র 

আনার বাবার কাচ থেকেই টাক। এনে সংসার চালাতে 

হচ্ছে । আমি কিন্ত আর কখনে! টাকার জন্থা বাবাকে 

জালাভন করতে পারুবো। না বলে রাখছি । 

স্রেশ-কি করবো, কিছু ঠিক ক'রে উঠতে পাচ্ছি না। 
আমার ওকালতীতে স্ববিধা ভবে বলে মনে হয় না। 

ধারা পুরাণে! উকীল তাদেরই পসার দিন দিন কমে যাচ্ছে, 

মৃতন উকীলদের আর ডাকে কে? ১ 

কাতারনী-বাবা তোমায় বাড়ী বসেই এ কথা বলেছিলেন, 
কিন্তু তখন সে কথা তুমি কাণেই তুল্লে না। মানুষ 

যতই সতোর দিকে অগ্রসর হবে ততই মামলা মোকদ্দম। 

কমে যাবে। এ সহজ কথাটা তখন তিনি তোমায় 

বোঝাতে পারলেন না। যাক্, দোকানী আর ধারে 

জিনিষ দিতে চাচ্ছে না; ভারউ বা দোব কি. প্রায় এক 
শত টাকার মত বাকী পড়েছে । আজ যে কি খাবে 
তারও কিছুই যোগাড় দেখছি না। 

পরেশ তোমার.বাশর কোন পত্র পেয়েছ? 

কাতায়নী-হ্থী, তিনি লিখেছেন, ভাল জামাই এনেছিলাম, 
বিবাহের সময় যা দেবার তাতো দিয়েছিই, এখন তার 

গুঠী পধান্ত পুব্তে হচ্ছে । আমায় আর কখনো! টাকার 
জন্য পত্র দিও না। তোমাদের জন্য কি এখন ভিটে বাড়ী 
বিক্রী করতে বলো ? 



কশ্মক্ষেত্র ১৩৯৮ 

স্বরেশ*-কি এতদূর; ভুমি আর ভাকে পত্র দিও না, দেখি 

সংসার চালাতে পারি কি না। 

কাঠ্যায়শী-রাগো কেন? এভদিন তিনিই তোমার সংসার 

চালিয়েছেন, ভা না হ'লে উপোস কারে পাকাতে হতো । 

নিজের যে সংসার চালাবার ক্ষমতা! নেই, সেইটে শীকার 

করো! না কেন? 
স্ররেশ_ সংসার চালাতে অঙ্গন, এ কথা স্বীকার করবো কেন * 

আমি কি লেখা পড়া শিখিনি ? 

কাত্যায়ণী_যে লেক পড়ায় মাণ ছেলের পেটের ভাত যোগাতে 

পারে না, সে লেখা পড়া না শিখলে হয়। আমার 

মতে বাড়ী চলো, জনা জমি যা আছে তাতেই নস্তল 

ভাবে সংসার চলে যাবে; কিছ কিছু সঞ্চয় হ'তে 

ন্ 

পারে। 

সুরেশ-সে জমা জমি কি এখনো জাছে ? সে সব যে যোগেন 

দখল ক'রে বসে আছে, নাবা সবই যোগেনকে দিয়েছেন । 

কাতভায়নী-আমর বিশ্বাস হয়না । শ্রশুরু 'মভাশর দেবতা 

তিনি সকলকেই সমান ভাবে দিয়েছেন, ভুমি খোজ কারে! 

স্বরেশ_-আমি খোজ ন! নিয়ে কি ল্ডি ? বাবা আমার উপরে 

খুব রেগেছেন, হার কথা উপেক্ষা কুসহে, 
এই রাগের কারণ । তাই তিনি জমর্সিপবউ চাস্টৈ 

৮৫২ দিয়েছেন । 1 + হিলি 
৪ নি ৫ 7072 রশ 

৬ 
৬৭ 21 2 ৪ 
৯৬. 

৯২২./০1৪7), 
৬০ ০ 



১৪৩ কর্মক্ষেত্র 
শশা পশলা ০ পিছ ৮ পশি্ণ ০পত শে 

কাজা য়নী-এ কথা ্ কি ডি করতে টনি না। 

তুমি ভাল ক'রে খোঁজ নেও, তোমার যা প্রাপা, বাবা 

তোমায় তা নিশ্চয়ই দিয়েছেন । | 

সুরেশ _ তুমি যা বল্ তাই বটে। বাবা আমায় সবঈ দিয়ে- 

ছিলেন। কিন্তু সেজনিও আমি প্রজার হাতে পত্তন 

ক'রে এসেছি ; তারা এখন আমা খাজনা দেয় মাত্র, 

তাও সব আদায় হচ্ছে না। 

কাত্যা়নী-এতদিন তো তুনি এ কথা আমার বলো নি! তবে 

এখন আমাদের নাই বল্তে কিছুই নাই, হায় ভগবান ! 

একেবারে পথে দ্াড করালে? (ক্রন্দন ) 

স্ুরেশ--এখন আর কীদলে কি হবে ? বর্তমানে কর্তবা কি তাই 

বলো । বাবাকে পত্র দেবৌোকি? তিনি কি আমায় 

ক্ষমা করবেন? 

কাত্যায়নী -তাই করো, আজই বাবাকে পত্র দেও আজই বাড়ী 

চলো, বাবার-পায়ে ধারে .কীদবো, তিনি সেহের সাগর 

ত।র স্েহে আমরা বঞ্চিত হঝো না। 

স্বরেশ-তা হ'লে বাবাকে পত্র দিযে দি যে, আমরা বাড়ী 

আস্ছি। যাও তুমি যাবার জন্য পুস্তুত হও গে। 

কাত্যায়নী - আচ্ছা, আমি সব গুছিয়ে নেই গে । 

প্রস্থান ) 
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সুরেশ-_ কোন্ মুখে গিয়ে বাড়ীতে উঠবো! বাবা কি আমায় 

ক্ষমা করবেন? তার অবাধা হয়ে সহরে এসেছি । 

তিনি কত ক'রে বুঝিয়েছিলেন, তখন তার সাথে কত 
তর্ক করেছি, বাবার প্রাণে বাথা দিয়েছি, সে বেদনার 

এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে । এখন উপোষ করেও 

দিন কাটাতে হয়। বাউল দাদা যা বলেছিলেন, তা বর্ণে 

বর্ণে সত্য, দেশ ছেড়ে বিদোশে এসেই' আমরা সোণার 

সার ছারখার করে ফেলি, ভাই ভাই ঠাই ঠাই হ'য়ে 
পরড়ি। সঙ্করে এসেছিলাম, যদি গিন্নীকে সঙ্গে না 

আনতুম্* তবে আজ খামার জমিগুলি এমন ক'রে পরের 

হাতে যেতো না। থাক্, এখন ভাববার সময় নেই, 
বাড়ী গিয়ে বাবার পায়ে পড়ে কৃত অপরাধের ক্ষমা 

ভিক্ষা করবো, যদি তিনি ক্ষমা না করেন, তৰে তার 
চরণতলে বসেই এ অনুতপ্ত জীবনের শেষ বাবস্থা ক'রে 

চিরবিদায় গ্রহণ করবো । যাই বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত 

হই গে। 

মুদী ও প্যাদার প্রবেশ | 

প্যাদা-_মহাশয়। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম। আপর্নি 
এ মুদ্ীর দোকানে এক শত টাকা দশ আনার দেনাদার। 

ইনি দস্তকের পরোয়ানা বের করেছেন | 



১৪২ কন্মক্ষেত্র 

মুদী-আমি আপনাকে কত দিন বলেছি যে, মশার আমার 

পাওনা চুকিয়ে দিন। কিছু কিছু ক'রে দিলেও এতদিনে 

শ্বোধ হয়ে যেতো।। কিন্তু আপনার কাছে টাকার কথা 

বলেই, আপনি যাঁতা- বলে বিদায় ক'রে দিতেন। 

পাওনা টাকা চাইলেও এ দেশের বাবুদের মান খসে 

বায, অপমান বোধ করেন। এখন কি সম্মান্টা, বেশী 
হলো? - 

সুরেশ-তাই তো, এখন উপায়কি? জেলে যেতেই হচ্ছেঃ 

সহরের এই পরিণাম । 

কাতারনীর প্রবেশ । 

কাত্যায়নন- আপনাদের কত টাকা পাওনা ? 

প্যাদা_-এক শত টাকা দশ আনা । 

কাত্যায়নী--একটু অপেক্ষা করুন, আমি টাকা দিচ্ছি । (হাতের 
অনন্ত খুলে স্বামীর হাতে' দিয়ে) তুমি এনিয়ে এক 

মহাজনের ঘরে বিক্রী ক'রে এদের টাকা দিয়ে দাও। 

সুরেশ--তুমি আমায় চিরদিনের জন্য খণী করলে 

কাত্যায়নী_ আমি. আমার কত্তব্য করেছি। তোমার চেয়ে 

আমার, গহনা বেশী নয়ু। 

(গ্রস্থান ) 



কর্মক্ষেত্র ১৪৩ 
শিপ সপ জাস্ট পাপ পপ পি ৮৮ পাসপিনপিসাপা শিরা শিপ পাশা তিন পা 

টানি বলে সহ ধনী, যে পে: সব্বন্ধ দিয়েও 

স্বামীকে বাচায়। এ রত শুধু ভারতেই জন্মায়, জগতের 

কোন স্থানেই এ রত্ব খুজে পাওয়া যায় না, এর জন্যা 

ভারতবধ ভাগাবান। স্বামীর চরণ সেবাই যাদের 
জীবনের সব্বশ্রেক্ট ব্রত, স্বামীর মুখ প্রধুল্প দেখলে যারা! 

ব্ব্গ-্দখ উপভোগ করেন, সে রত্ব আমরা পদদলিত 

ক'রে চলেছি । ভারতবাসি । মস্ত বড় ভুল কম্ছ, এরা 

সতা সতাই তোনাদের গুহলক্ষ্ী, এ গুহলক্ষ্রী পদদলিত 

ক'রে জাতির সব্বনাশ কারো না। এদের পুজা করতে 

শেখো, জাতীয় জীবনের ভিত্তি অল্প দিনেই গঠিভ হ'য়ে 
যাবে । এমন গৃহলক্ষ্ী পেয়েও বদি জাতি তৈরী না হয়, 
ভবে সে ভারতবাসীর অদৃষ্টের দোষ। আজ আমিও 

ধন্য যে, এমন গৃহলক্ষ্মী আমার মতন হতভাগাও পের়েছে। 

চল ভাই, তোমাদের টাকা দিয়ে মুক্ত হই গে। আমার 
পাপের প্রায়শ্চিন্ত হয়েছে, আমি আমার ভুল বুঝতে 
পেরেছি । 

(সকলের গুস্থান ) 



১৪৮ কশ্মক্ষেত্র 

দ্বিতীয় দ্য | 

স্থান- বাউলের বাড়ী। 

বাউল, কিশোরীলাল, গাগখ । 

বাউল--কেমন হ'লে। কিশোরী বাবু ! 

কিশোরীলাল--এতটী পরিবর্তন হবে, এ আমি আশ! করি নাই । 
পরশপাথরের স্পর্শে লোহা যেমন সোশা হয়, নন্দও 

আজ আপনার স্পর্শে সোণা হ'য়ে গেছে । 

বাউল--এ দেশের রাজা জনিদারদের প্রাণ সকলের উদার এবং 
মহৎ। কতকগুলি ভাল জিনিষ নিয়েই এর! জন্মায় । 
পুর্রবজন্মাঞ্ধিত পুশ্যি না থাকলে কি আর এত বড় ঘরে 
জন্মার? অসৎ লোকের পাল্লায় পড়েই এর। এদের 
বিবেক হাঘিয়ে ফেলে, তা না হ'লে প্রায় সব বিষয়েতেই 
এরা আমাদের চেয়ে উন্নত। নন্দের এই পরিবন্ঠুনের 
মূলা তার স্ত্রী স্থরমা, বউমাটাই এ সংসারের লক্দ্রী, আমি 
অন্ন মেয়ে খুব কমই দেখেছি | 

কিশোরীলাল- আমার বউমার তুলনা নেই, সতা সতাই সে 
এ সংসারের লক্ষী; কল্কাতা যাবার সময়ও নন্দকে 
অনেক বাধা দিয়েছিল । 

বাউল-যাক্ সে কথা । তোমার ছেলে সুরেশ ওকালতী ভাগ 
ক'রে বাড়ী আস্ছে, এলে পরে তার য! কিছু আছে 
সবই তাকে বুঝিয়ে দাও । 



বম্নঞ ১২ 

কিশ্োরীলাল- তার সবই তো সে প্রজার হাতি দিখে 72 

বাউল-_া, সে সব আমি ভাজার টাকার রমজানের মামে 

১. বৈনামা করে রেখে দিরেটি। সরেশের পরিব্টনের 

এখদনা কিছু খিল আছে; তবে পারিবন্ুন বেট, আগ 

আরুকাল। 

'বাউল -ভে'মার নট (ন রা শেন পা তা আমি জানি। 

গাশীর প্রবেশ । 
গাগীলালা!  , 
বাউল-কি-মা? 

গাগা মেয়েরা বলে পাঠিয়েছে, বাবা মেন আজ একবার 

নু আমাদের বিদ্যালয়ে আসেন, তারা অনেক শৃতন কাজ 

কযেডে, ভা আপনাকে দেখব । 

বাউল--আনলের কণা । মেয়েদের বগলে দিও, আজ বেলা 

দুটায আমি লিষ্ভালযর দেখতে যাবো, তোমার বিদ্ভালরে 

এখন ডানর সখ্য? কত %ি রত বি 

গাগণ--এক শতের উপরে ভবে । 

বাউল--বেশ 1 মনে রেখো, শুধু লেখাপড়া শেখালেই হবে নাত 

তাদের ধণ্ম জীবন, কম্ধ্ জখুবন দু"ই এখান থেকে ভৈরী 

করে দিতে হবে, মেন তাঁরা সংসারে গিয়ে আদর গুহিণা 

হয়ে দাড়াতে পারে। শশুর শাশ্ুরী যেন তাদের 

১৯ 



৪৬ কম্মন্ছেত্র 

সেবার আনন্দে ভরপুর হয়। বর্তমানে বাংলার লাবস্থা 

বড়ই ভীষণ হয়ে দাড়িয়েছে, বউ ঘরে এলেই শ্বশুর 

শাশুরীর বুক শুকিয়ে যার। তোমার বিগ্ভালয়ে যাতে 

গৃহলন্ননী তৈরী হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। 

হার্গী-_অনেক নেয়েই বিয়ে বস্তে চায় না। বলে, আমরাও 
আপনার মঙন কুমাগী থেকে দেশের সেবা করবো । 

বাঁউল-_সকলেই'যদ্ধি বিয়ে ন] বসে, তবে সংসার থাকবে কি 

ক'রে ? আর আমাদেরই বা এ কর্মক্ষেত্র তৈরী করার 

আবশ্মক ছিল কি? বিবাহিত জীবনই শ্থন্দর, যদি ত্যাগই 

জীবনের মূলমন্ত্র হয় । বেশী সন্ন্যাসী দিয়ে কাজ নেই, 

দু'একটা আদর্শ থাকলেই হবে। এদেশে সন্নাসী 

যথেষ্ট আছে, আর সন্ন্যাসী দিয়ে প্রয়োজন নেই, এখন 
চাই আদর্শ গ্রহস্থ। বিয়ে নাহলে জীবনের একদিক 

অপুর্ণ থেকে ষায়। রহ শ্বামীজী হ'রে দেশটাকে উচ্ছন্ন 
দিতে বসেছেন। যুবকগণ ধন্ম ধন্ম করে কর্মহীন হয়ে 
পড়ছে । এধিংশ শতীব্দীর কন্ম্ম যুগে স্বামীজীরা কিছু- 
দিনের জন্ত অবসর নিলেই ভাল হব । ধর্ত্মোপদেশ এখন 
কিছুদিন তারা শিকোয় তুলে রাখুন, ধর্ম ভারতবাসীর 
পৈতৃক সম্প্ভি। অভাব আমাদের অন্ন-বস্ত্রে, এ অভাব 
যদি দূর হ'য়ে বায়, তবে ধন্ম এদেশে আপনা থেকেই 
ফুটে বের হয়ে পড়বে । এখন বুঝতে প্রেছিস্ মা ? 



চি বাবা, বুঝতে নি । আর নি কথা--মেয়েরা 
সব আপনার কাছে দীক্ষিত হতে চাচ্ছেন। 

কিশোরীলাল-__-মামিও এ কথা শুনেছি; আমিই আপনায় 

বল্তুম, গার্গীর মুখ থেকে বেরিয়ে ভালই হলো । 

বাউল-_যা পছন্দ করি না তাই। দীক্ষা! আবার কি? কর্মে 

দীক্ষাতো তাদের হয়েই গেছে। ধার্থ্ে দীক্ষা দেবার 

শক্তি তে। মা আমার নেই, সে দীক্ষা দেবে তাদের 

স্বামী। পতিই পরম গুরু, পতিই পরম দেবতা, তার 
উপরে তার্দের আরাধ্য আর কেউ আছেন) এ কথাই 

কখনো বল্্বে না। মেরেদের ধর্ম-জীবন তৈরী করার 

জন্য নেদ্িন গুরুর হতে বা ্বামিজীদের হাতে আমরা 

তাদের সপে দিয়েছি, সেদিন থেকেই ভারতের নারী- 

শক্তির পায়ে কুঠারাখাত করা হয়েছে । অনস্তশক্তিতে 

শক্তিশালিনীদের আমরা শক্তিহীনা ক'রে ফেলেছি। 

পতিসেবাই তাদের জীবনের সর্নশ্রে্ঠ তত, মেয়েদের 

কাছে এ কথাই বল্বি। শ্বামীর উপ্রে কোন দেবতা 

নেই, ভগবান্ও নন্। ' পতিপরায়ণা সতীর/ই ভারতে 

বীরপ্রসবিনী ঝলে পরিচিত । ইহাই ভারতের পুবাতন 
আদর্শ এ পুরাতনকেই আবার নূতন করে ভারতে 
আন্তে হবে, তানাহ'লে মেয়েদের ভেতরে সাতৃত্ 

ফুটিয়ে তোলার আশা! করাই বাভুলতা। | 



ষ্ঠ 

১৪৮ কন্মাক্েত্র 
্ লা লা 

গাগী--আার একট1। কথাঃ আমার বিদ্যালয়ে বালবিধবাই «বশী, 

কুমারীও চলিশের মতন হবে ; এদের ভেত্তরে অনেকেই 

বিয়ের যোগ্যা, এদের বিয়ের যোগাড় করা প্রয়োজন । 

অতিভ্ভাবকগণ টাক] দিয়ে বিয়ে দেন, এমন অবস্থা 

অনেকেরই নেই, এর কি করা যাবে ? 

বাউল-ভোমার বিদ্তালর়ের মেয়েদের বরের অভাব হবে নাঁ। 

তুমি তাদ্দেপ্র তৈরী করো, বর আমিই জুটিয়ে দেবে । 

(গাগার প্রস্থান) 

রি 

কিশোরীলাল--ছেলে যোগার করবেন কোণ্ধেকে ? টাকা না 

হলে যে, আঙ্গকাল ছেলে পাওয়া যায না। 

বাউল--বযে ছেলে বিয়ে করতে টাক। চায়, আমি তার বাড়ীর 

পাশ দিয়েও বাব না। বে কর্মক্ষেত্র আমরা তৈরী 
করেছি, তাতে প্রচুর শিক্ষিত যুবক আমরা পাবো। 

মেয়েদের বিদ্যালয়ে মেয়ের তৈরী হচ্ছেন, ছেলেদের 
বিগ্ভালয়ে ছেলেরা তৈরী হচ্ছেন» এ ছেলে মেয়ের হাত 

যদি মিলিয়ে দিতে পারি, তবে সে মিলন বড় মধুর হবেঃ 

কারণ ছেলেও ত্যার্গের আদর্শে তৈরী, মেয়েও তাই । 

আমি চাই আদর্শ গৃহস্থ প্রতিষ্ঠ1 করতে, আমার বিশ্বাস 
এরাই ভোগের মাঝে থেকে কি করে ত্যাগী ছয়! 
যায়, ভারতকে তা৷ দেখাতে পার্বে। 



কন্মক্ষেত্র ১৪৯ 

কিশোরীলাল-_তবে কি আপনার মেষে-বিষ্ভালয়ের লক্ষ্য 

আদর্শ গৃহিণী তৈরী কর1? 

বাউল-_নিশ্চয় ! আমি যেমন টাই আদর্শ গৃহিণী, তেমন চাই 
আদর্শ ছেলে । এদের মিলন হ'পে যেমন হবে সংসার 

শান্তিম। তেমন হবে দেশের কন্মীদের বিশ্রামের স্থান । 
দেশের নেতাদের বলো, তারা বক্তৃতা না দিয়ে মানুষ 

তৈরী করার ক্ষেত্র তৈরী করুন। মানুষ তৈরী হলে 

তাকে রাজনীতি, সমাঁজনীতি বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার 

প্রয়োজন হবে না, তখন তারা নিজেরাই লব বুঝে নেবে, 
দেশও তখন তাদের কথায় সাড়া দেবে। ছু'চারজনে 

হৈরৈ করলে কিআর কাজ হবে? সকলের মিলিত 
আকাঙ্ক্ষা মুক্তিমান হ'য়ে না উঠলে তোমাদের কথ। 
কেউ কাণে তুলবে ন। ভিক্ষান্নে কি কখনো পেট 

ভরে ভাই? তোমরা নিঞ্জের পায় দাড়িয়েছ। এ যখন 

জগতকে দেখাতে পার্বে, তখন তোমাদের জগতে 

অপ্রাপ্য কিছুই থাকরে না। : 

কিশোরীলাল-_তা হ'লে এ কর্মক্ষেত্র যাতে আরো বড় করা 
যায়, তার জন্যে আমাদের উঠে পড়ে লাগৃতে হবে । 

জগতকে দেখাতে হবে আমরাও মানুষ, আমরাও কাজ 

করাতে পারি। 



১৫০ 

বাউল-_ভোমার আমার এখন আর তেমন ক*রে খ!ট্বার সময় 

নেই ! আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার ফোগেনের উপরে, 

আর-মেয়েদের শিক্ষার ভার গার্গীর উপরে দেবার ইচ্ছা 
করেছি, তোমার কি মত ? 

কিশোরীলাল -আপনার আশীর্ববাদে ওর! যে কাজ সুন্দর 
ভাবে চালাতে পার্বে, সে বিশ্বাস আমার আছে। 

বাউল--আচ্ছ!, চললো! এখন একবার নন্দের বাঁড়ী যাই, তার 

সাথে আরো অনেক পরামর্শ আছে। 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্ঠ। 

স্থান_-নন্দলালের বাড়ী। 

হেমলতা, স্থুরমা,.বাউল, নন্দলাল, ফেরিওয়ালা । 

হেমলতা--কল্কাতায় তোমার কোন কষ্ট হয়নি তো ? 

্ছরমা-শারীরিক কোনই কষ্ট হয়নি, ঝি চাকরের কোনই 
অভাব ছিল না। কিন্তু রাত্রে তিনি প্রায়ই বাড়ী 
খাক্তেন না ; কোথায় যেতেন বলেও যেতেন না, তাই 
ভয়ে ভয়ে আমার সারা রাত জেগে থাকতে হতো]? 



কম্মক্ষেত্র ১৫৩ 

হেমলতা-রাত্র জেগে ভেগেই তোমার চেহারা মলা হয়ে 
গেছে। যাক্, মা কালী যে এত শিগগির নন্দের পরি- 

"বর্ন কর্বেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পাতি নি। 
স্থরমা--মঃয়ের কাছে ছুঃবেলা প্রার্থনা করাই আমার ব্রত ছিল, 

এখন মনে হয়, মা আমার প্রার্থণ শুনেছেন। 
হেমলতা_- প্রার্থনা কখনে! ব্যর্থ হয় না মা, বন্দ প্রার্থনা কর্ঞেই 

পারে। তুমি সা পতিগতাপ্রাণ, তোমার গ্রার্থণা কি 
মানা শুনে পারেন? নন্দ দেশে এসেই নর্ণপুরের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, প্রজারা নন্দের এই 
অপুর্বন পরিবর্তনে আনন্দে নেচে উঠেছে। সকলেই 
বলেছেন, আমরা প্রাণ দিম্বেও বাবুর কার্ষোর সাহায্য 
কর্বো। 

হুরমা--জগতের সেবাই যদি জীবনের ত্রত হয়, তবে মানুষ, 
আপনা থেকেই পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে । 

ৰাউলের প্রবেশ । 
বাল--ঠিক বলেছিস্ বউমা ! জগতের "ছ্ধেবাই ধার জীবনের 

ব্রত, তিনিই ধন্য। ' তোমার নন্দ রাজ সত্য সত্যই 
দেশের সেবার প্রাণ উৎসর্গ করেছে, এমন একদিন 
আস্বে, বেঁচে থাকলে দেখৃতে পার্বি বউমা, এই স্বর্ণ, 
পরের আদর্শে ভারতের প্রতি পল্লী তৈরী হবে। 

হরমা, হেমলতা (ভূমিষ্ঠ হইরা প্রণাম) 



তে কন্মক্ষেত্র 

বাউল-_আশীর্বাদ কচ্ছি, ঠাকুর তোমাদের মনোবাসনী"পুর্ণ 

করুন। নন্দ কোথায় ? 

দবরমা--এই তো বাইরে গেলেন, কারা এসেছেন। বে 

গেছেন, এখনি আস্বেন। আমি আজ একবার মেয্বে- 

দের বিদ্যালয় দেখতে ঘাবো। 

হেমল'ত1--তা বেশ, আমিই তোমার নিয়ে যাবো । 

্বরমা__সকলেই যখন কাজে লেগে গেলেন, তখন আমিই বা 

বসে থাকবে কেন ? দেখি আমিও সেবার যোগা। 

হ'তে পারি কি না। ৰ 

হেমলতা-_ইচ্ছ! করলে সেবিষ্যালয় নিয়ে তুমিই থাকতে 

পারো । তোমায় পেলে মেয়েরা! সকলেই খুব আনন্দিত! 

হবে । 

ন্বরমা-আমি কি সেখানে কোন কাজের যোগ্য হবো ? 
বাউল-__কেন হবে না মা, তোমার মত ইংরেজী জানা একটা 

মেয়েও তাদের প্র.রাজন, কিন্তু গার্গী তা এখানো পায়নি, 
তোমায় পেল গ'গীর আনন্দের সীমা থাকবে ন1। 

হেমলতী মেয়েদের ইংরেজী শেখাবার প্রয়োজন কি? এতে 
কি কাজ ভাল হবে ? 

বাউল--মন্দ হবার তো কারণ দেখতে পাচ্ছি না, ইংরেজী 
শিখলেই মেয়েরা বিলাসী হন্ না, বিলাসিনী হন্ পিতা- 

মাতার শিক্ষার ক্রটীতে । যেসকল ছেলেরা, বিদেশে 
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রি 
গিয়েছে, তাদের জন্যই আমাদের এ মেয়ে তৈরী করা। 
তারা সব বি, এ, এম, এ, পাশ কর! ছেলে, তাদের সাথে 

মেরেদের বিয়ে দিতে হ'লে মেয়েদেরও সামান্য একটু 
ইংরেজী জানা প্ররোজন, তা না হ'লে এ ভেলেদের 

মনোমত,হবে কেন? প্রতিভা কখনে। ব্র্থ হয় নানা, 

সমানে সমানে মিল না হ'লে সে মিলনে গেম হয় না। 

রম! - আপনি তা হ'লে মেয়েদের সব দিক্ সমান ভাবে ফুটিয়ে 

ভুলতে চান? 

বাউল-হা- মা, গৃহিণীর কোন দিক অপূর্ণ না থাকে, আমি 

তেন ভাবেই মেয়েদের তৈরী ক'রে দিতে চাই । 

রন -ও- কেউ গান গাচ্ছে নর? 

বাউল -- হাঁঁ-বোধ হয় কোন ফেরিওয়ালা আসছে । আচ্ছা 
আমি নন্দের কাছে যাচ্ছি, তোরা দোখে। কি এনেছে । 

" £ বাউলের প্রস্থান ) 

ফেরিওয়ালা_ (বাহির থেকে) চাঁই_- দেশী কাপড়, দেশী ডামা। 
তোয়ালে, কমাল। 

স্বর্ম।- এদিকে নিয়ে এসো | 



১€৪ কম্দ্মক্ষেত্র 
চি. বল: 28 ৪৯১০ ৪ শা ২৯২৯১ দশ সির নি 

| গীত । 

ফেরিওয়াল-_ 
আয়নারে ভাই আপ্নি হাটি; 

কেন পা থাকিতে নিবি লাঠি। 
দেশী জিনিব থাকৃতে কেন, 

বিদেশীতে মন মজাও ভাই ; 

মোটা ভাত মোটা কাপড়ে, 
চলে না কি মোটামুটী ; 

বিটের চিনি কলের ময়দা, 

কাজ কিরে আর খেয়ে তারে ; 
আখী গুর আর জাতার আটা, 

খাবো খান! পরিপাটী। 
ছেড়ে দেও বিদেশী কাপড়, বাঁচুক মোদের দেশী তাতি, 
তামা কাসা থাকৃতে দেশে, কিনিস্ কেন লোহার বাটি । 

ছেড়ে দে ম! রেশমী চুরী, 

, শার্খার কি আর অভাব দেশে ; 
মুকুন্দের কথা ধূর ভাই বোন সব হয়ে খাঁটী। 

স্থরমা--তোমার গানটি বড়ই মিষ্টি, আবার গাও বাবা । 

তত । 

"আয় নারে ভাই আপনি হাটি ।৮ 

নুরমা-তোমার সব জিনিষই কি এ দেশের তৈরী? 
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মাসি পাপ শ সিল পিসি শি? পাস তা ০ পরী আছ পা্পিনান এ 2০১82 ই সি বন পাশপাশি? পপ লীসিপ সত 5 ২ িলিগিশিতি ত 

০ হা মা, ॥ লবই এ এদেশের মেয়েদের হাতের উতরী। 

আমি কুমারী গার্গ' দেবীর বিগ্ভালয় থেকে এ সব জিনিষ 
১ পাই। 

স্বরমা- দেখি কি এনেছ ? 

ফেরিওয়ালা--( কাপড় দেখানো ) 

স্বরমা--বা চমৎকার, এমন তো! দিলেও তৈরী হয় না। তোমারু 

| এখানে কত টাকার জিনিষ আছে? আমি সবঈ' 

রাখবো । 

কফেরিওয়ালা--আনন্দের কথা, এখানে পঞ্চাশ টাকার জিনিষ 

আছে । 

স্থরমা--দীড়াও, আমি টাকা এনে দিচ্ছি । 

হেমলত!--এত জিনিষ দিয়ে তুমি কি করবে ? 

সুরন।--চেষ্টা ক'রে দেখবো, আমিও এমনি তৈরী ক'রতে পারি 

কিনা; তাই নমুনা রেখে দিলাম । 

হেমলতা-_তুমি ত আর তৈরী ক'রে বাজারে বিক্রী ক'রতে যাকে 
না? যারা বিক্রী করে.তাদের শেখা প্রয়োজন । 

সুরমা--আমি বিক্রী করলেই বাম্ষতি কি? আমার নিজের 

অর্থাভাব নেই বটে, কিন্তু যারা! এক মুষ্টি অন্নের জন্য 

রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, এ কাজ ক'রে তাদের তো! কিছু: 
সাহায্য ক'রতে পারবো? নিজের রক্ত জল ক'রে তে 
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কখনে! পরের সেবা চিন নি, দি এ করেও রি 

কিছু সেবা ক'রে কৃতার্থ হ'তে পারি। 

হেমলডা-_ তোমার সাধু ইচ্ছা নম! পুর্ণ করুন। তুমি সচ্ছন্দে এ 

' সব জিনিষ রাখাতি পারো । 

'রমা__বাবা, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি টাকা এনে 
দিচ্ছি 

প্রস্থান । 

হেমলত।--তোমরা শুধু এ ম্ব্ণপুরেই জজনিৰ "বক্রী করেঃ না 
€ গিয়ে থাকো ? 

ফেরিওয়ালা_-তা কেন ? আমরা এই সমস্ত বাংল! ঘুরে বেড়াই । 

আমি একা নই, এই বিদ্যালয়ে যা তৈরী হয়, তা 

আমরা' ত্রিশ জনে বিদ্ত্রী করি। যে ভাবে কাজ চলেছে, 

তাতে মনে হয়, আমরা অল্প দিনের মধ্যেই জিনিষ বিদেশে 

পাঠাতে পারবো । 

সহ্ঘমার প্রবেশ । 

আুরমা--এই নাও বাব। তোমার টাকা । ষাবার সময় আর একটী 

গান শুনিয়ে যাও, তোমার গান বড় মিষ্টি । 
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ফেরিওয়ালা__ 

ছেড়ে দাও রেশমি, চুরী, বঙ্গনারী ; 

কতু হাতে আর পরো না। 

জাগ. গে! ও জননী, ও ভগিনী, 

| মোহের ঘুমে আর থেকো না; 

কাচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে 

কলঙ্ক হাতে পরো না ॥ 

তোমরা যে গ্ৃহলক্ষ্মী, ধণ্ম সাক্ষী ; 

জগৎ ভ'রে আছে জানা; 

চটকদার কাচের বালা; ফুকের মালা, 
তোমাদের অঙ্গে শোতে না ॥ 

নাই বা থাক্ মনের মতন, স্বর্ণ ভূষণ, 
তাতেও যে ছুঃখ দেখি না; 

তে সিন্দুর ধরি, বঙ্গনারী, , 

জগতে সতী শোভন ॥ 

বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ বিদরে, 

কোটি টাকার কষ হবে না রি 

পুতি কীচ বুটা যুক্তায়, এই বাংলায়, 
নেয় বিদেশে কেউ জানে না ॥ 
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পি ২ পািপিক্পাটি পাতি পি শীালাস আন ০৮৮৭ পাশা 

এঁ শোন বঙ্গমাতা, স্থধান কথা, 
জাপো আমার যত কন্যা ; 

তোর! সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন, 

বিদেশে উড়ে যাবে না॥. 

আমি যে অভাগিনী, কাঙ্গালিনী, 
ছু'বেলা অন্ন জোটে না, 

কি ছিলেম কি হইলাম, কোথায় এলাম, 

মা ষে তোরা ভাবিলি না ॥ 
ফেরিওয়ালা ( প্রণাম ক'রে ) মা, তবে এখন আসি। 

« (প্রস্থান ) 

সরমা-কি মিষ্টি গান, গানের সাথে প্রাণের তন্ত্রীগুলি যেন 

আপনা থেকে বেজে ওঠে । কাকিমা ! এরা বুঝি সবই 
সে আশ্রমের ছেলে, বাউল দাদ। দ্বারা তৈরী ? 

হেমলতা_হাঁ-মা, তাই। বাউল ঠাকুর দেবতাই বটেন। 
অমন স্বদেশ-বসল কন্মবীর ভারতে ক'জন আছেন 

জানি নী। চলো এখন বিদ্যালয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত 
হইগে। এই ফে'নন্দ এসেছে। 

| নন্দের গ্রবেশ। 

নন্দলাল--একি ! এত সব কাপভ কোথায় পেলে সুরমা ? 

স্রমা-_গার্ীর বিদ্যালয়ের তৈরী কাপড়, একটী ছেলে বিক্রী 
কম্পুতে এনেছিল, আমি সবই রেখে দিয়েছি । 

পাপ পপ আপস 

গানটা বরিশালের শ্রীযুত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের ক₹ত। 
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নমীলাল-:বা, সুন্দর কাপড় তো! বেশ করেছ, আমাদের র বাড়ী 

এসে যে সে ফিরে যায় নি, তাতেই আনন্দ পেলাম । 

এ সবই বাউল দাদার কম্ম। আমর! “বড়ই ভাগাবান্ যে 

এমন কন্মমী গুরু পেয়েছি । 

হেমলতা--তিনি তোম।র খোজে এসেছিলেন । এইমাত্র কোথাম়্ 

চলে গেলেন। 

নন্দলাল - হা আস্বার কথা ছিল, বোধ হয় আবার আস্বেন, 
আমার সাথে তার দেখা হওয়া প্রয়োজন। যে সকল 

ছেলের! বিদেশে গিয়েছেন, তাদের খরচের টাকা আজই 
পাঠাতে হবে । 

স্ুরমা--কত টাকা পাঠাতে হবে ? 
হেমলতার (প্রস্থান ) 

নন্দলাল-_ তারা সাত জন গেছে, ছু'জন বিলেতে, তিন জন 

জাপানে, ছু'জন এযামেরিকায় ! দশ হাজার টাকা আজই 
পাঠাতে হবে, তাদের পত্র পেলে আবার টাকা পাঠাবে! । 

তাদের সে জায়গায় কাজ শেষ" ক'রে আসৃতে প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে। ও 

সুরমা --এত টাকা তুমি কোথায় পাবে। টু. ( তে 

নন্দলাল-_সুরমা, স্বর্গাদপি গরীয়সী মা পুর লজ | যি 
প্রাণ দিয়ে কর্তেই পারি, তবে মান্ষের/কটায়া 
অন্ভাব হবে না। আমার যা কিছু ছিল তা মায়েরন্দারে 
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উৎসর্গ করেছি, এতে যদি না হয় তবে ভিক্ষার ঝুলি 

কাধে ক'রে ভারতবাসীর দ্বারে দ্বারে তিক্ষা করে আমার 

মায়ের সেবার যোগাড় করবো । 
স্থরমা-এ দাসীকেও সঙ্গে রেখে কৃতার্থ করতে ভুলো না কিন্তু! 

নন্দলাল--স্ুরমা, তোমায় সঙ্গ ছাড়া করবো, ।এও কি কখনো 
হতে পারে ? আমার ছুঃখময় জীবনের পরিবর্তনের মুলে 

যে তুমি আর বাউল দাদা। জীবনে যদি কিছু করি, 
সে তোমায় নিয়েই করবো স্থরম!, আমাদের বল্তে 

আমরা কিছুই রাখবো না; যা কিছু আছে সে সবই 
দেশের সেবায় তিল তিল ক'রে বিলিয়ে দিয়ে চ'লে 

যাবো । চলো এখন ছুটে! খেতে দেবে চলে । 
| ( উভয়ের প্রস্থান ) 

চতুর্থ দূশ্য। 

স্থান--কিশোরীলালের বাড়ী । 

 হেমলতা, কাভীরনী, যোগেন, কিশোরীলাল। 
হেমলতা--হগলীতে তোমার কোন অসুবিধ। হয়নি তো? 

কাত্যায়নী--যথেষ্ট হয়েছে, 'অনেক দিনই সময় মত খাওয়া 

জোটেনি 

হেমলতা--সে কি? সুরেশ নাকি বেশ পয়সা উপায় করতো ? 

তবে কি সে আমার কাছে মিথ্যা কথা! বলেছে ? 
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কাতায়নী- খার। পুরান উক্কীল, ভাদেরই এখন তেমন আম হি 

নেহী, নৃতনদের ডাকে কি! তারপারে মোকঙ্জমাও দিন 

দিন কনে বাস্ডে | 

হেমলতা কণ্ঠা তো এ কথা পুবেবেই বলেছেন, তখন ঠা 
উপদেশ মত কাজ করলে আজ এমন হাভে। না। তলে 

শামরা থাকতে যে বাড়ী কিরেছে এই মঙ্গল । 

কাতারনী- তিনি কি আর ইচ্ফা করে নী এসাছেন। এক 
রকম জোর করেই মানা হাথ়েচ্ছে 

হেমলতা। _হীঁ- আনি তা বুঝতে পেরেছি । স্ররেশ বাড়ী 

এসেছে বে, কিন্তু খুবট লঙ্জিত। আনার ক্চ্ছে 
আস্তেও যেন ভয় পায়। 

কান্ায়নী- কোন মুখে কাঙ্গে আসবেন! নেই বলতে তো 
এখন জার কিছুই নেই, ঘা কিছু বাব! দিয়েছিলেন, ভাও 
সবই পরের হাছে। 

যোগেনের গ্রবেশ। 

যোগেন - কিছুই যানি বউদি। দ'দার অভাব কীসের? বাবা 
আমায় যা দিয়েছেন, ভা সবই তামি দাদাকে বুলিয়ে 

দিয়েছি, দাদাই সাস|রের কর্তা, আমি তো ভার আজ্ঞাবহ 
ভৃত্য মাত্র । * 

কাতায়নী- ঠাকুরপো, আপনি দেবনা । মাছযের সাণ কি ৫৬ 

বড়হয়? ফে আপনার মত ভাই পেয়েছে, দে ভাগাবান। 

আমদের ক্রগী আপনি মাঞ্জনা ককুন ! 
৬ 

চে 

০ 
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যোগেন- বউদি, ভুমি আমার মাতন্থানীয়া, ভূমি অমন করে কথ! 

... বল্লে আমি আর কখনো তোমার - কাছে আস্বো নাঁ। 
দাদ কি কখনো পর হয়? যেদিন থেকে তা হা হযেছে, 

সেদিন থেকেই দেশ রসাতলে ফেতে বসেছে । ভাইয়ের 

উপর যেদিন থেকে ভাই কর্তব্য হারিয়েছে, সেদিন 

থেকেই ভারতের পতন আরম্ত হয়েছে, বাপ দাদার নাম 
করে আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ডি । ১ 

গতি হারার কোরায়ে দা ভাব, তা না তালে এ 
১ 

71) ৩৭৭ চট 

কলাণ নাই, কলাণি ভাতে পারেলা। ভুমি দাদাকে 

বলে। ভার জন্যে আমরা একটা কীজের পন্ডন করেছি, 
তকে সে কাধোর ভার গ্রহণ করতে হবে। সংসারের 

ভাবন। ভাকে ভাবতে হবে না, সেযা কর্বার আমিই 
করবো । 

হেমলত|--ছেলে হ'লে যেন যোগেন, ভোর মত ছেলেই আমি 
জন্মে জন্মে পাই 
গৌরঝাধিত| নে 

চা, ৮ 

জী 2 

নি 1 4 2] ৮০ ্াঁ টী ভাশি শামায় 

(কশোরীলালের প্রবেশ । 

কিশোরীলাল- গিনি, শুধু তুমি গৌরবাদ্িতা নও, আজ আদি 

গৌরবাধিত। তোমার যোগেনের গ্রশংসা আজ সম 
ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে । আজ জাদাদের বংশ ধন্য 

ই 

সপ 
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হায়ে গেছে, আমার সমন্ত জীবনের পরিশ্রম আজ আমি 

সার্থক মনে কস্ডি। 

যোগেন-_বাবা ! এ প্রশংসার মলেতো আপনিই, জাপনার 

চরণতালে বাসে আমি বে শিক্গ। পেয়েছি, এতো সে 

শিলার কল। আভ আপনার দাশ আাপনি গ্রচণ কলে 

আমার কুতাথ করুন 

ণে পতিত) 

কিশোরীলাল--( বুকে তুলে) আজ আমরা আনন্দে ভরপুর । 
চা এমন ছেলে যার ভয়, সে না-বাবার আনন্দের আর সী 

থাক না। সুরেশ বাড়ী এসেছে, সুরেশ আমার পণ্ডিত 

ছেলে । জীবনে অনেকেই আনেক ভুল করে, সেগ 

কটা ভূল ল করেছে একটা জলে কারে। ভ্াবন বাথ ভয়ে 

যায়না । ঘেকাছ তার হাতে দেওয়া! হলোঃ ভাঙে লে 

এ বালাকাল থেকে হোল 

(29৬ 2 
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শোলেরা শক্তম এইটে যে শুক আাঁনাদের পিত। 

- গে ট্পি ১১8 ৃ 

মাতারই ছোবষ হা নয়, বর্তমান শির যথেষ্ঠ ক্রুগা, 

তাছে। 



১৬৭ কন্মন্েতর 

রঃ 

হেমলতা -স্ররেশকে কি কাজ দেওয়া হলো? 

কিশোরীলাল -ন্বর্ণপুর নামে একটা কাগজ বের হচ্ছে, সে তার 
এডিটার হলো । এ দেশে যা কাজ হচ্ছে, তা ভারতময় 
ছড়িয়ে দেওয়াই হ'লো তার জীবনের ব্রত। 

কাতায়নী-বেশ কাজই দেওয়া হয়েছে । বাসায় প্রায় সময় 

বই নিয়েই থাকতেন। অনেক দিন পড়া ফেলে কাছারীতে' 

পর্যন্ত যেতেন না। 

কিশোরীলাল - ও যে পড়তেই ভালবাসে, তা জেনেই ত আমি 

ওকে শিক্ষ। বিভাগে রাখতে চেয়েছিলাম । যার ষে 

শক্তি, তাকে সে শক্তি বিকাশান্ুষায়ী ক্ষেত্র তৈরী করে 

দেওয়াই কর্তবা । 

হেমলতা--স্থরেশ আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে । 

কিশোরীলাল- আমার কাছেও ক্ষমা চেয়েছে । তার পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্টুই হয়েছে । যোগেন ! যা তোমার 

দাদাকে নিখে এক সঙ্গে বাসে খাও গে, আমি দেখবো । 

বউমা ! তুমিও যাও, আমার মানের যোগাড় করগে। 

আর ভর নাই, না তোমাদের সকল ময়লা ধুয়ে পুছে 
বাড়ী এনেছেন। 

হেমঙ্গত1--শুনলেম শ্বরেশ নাকি তার জম্পন্তি হাজার টাকার 

পন্ধন ক'রে গিয়েভিল ? 



কম্মক্ষেত্র ১৬৫ 
পা ০ ঞ 

কিশোরীলাল-হী, টাকা নিয়ে রম্জান সে সম্পন্তি ফিরিয়ে 
দিয়েছে । অন্য দেশ হ'লে কিরে পাবার কোনই আশা 

ছিল না। ন্বর্ণপুরের চাবারাও আজ দেবতার আসনে 

উন্নীত হয়েছেন, তাই সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন । 

( সকলের প্রস্থান ) 

পঞ্চম দৃষ্তা | 

স্থান-- নন্দলালের কাছারী ৷ 

কিশোরীলাল, নন্দলাল, বাউল, গ্রজাগণ, 

সুরেশ, যোগেন। 

বাউল--রমজান ! আজ আবার তোমাদের কেন ডেকেছি, তা 

বোধ হয় বুঝতে পেরেছ 1 

রমজান-_-হী, আমি বুঝেছি । গাঁয়ে গায়ে এখন আমাদের 

সালিশী সভা কর্তে হবে, মোকদ্দমা যাতে আদালতে 
না বায়, সে ব্যবস্থা কব্তে হবে।, | 

বাউল-_হা, আমাদের সব কাজ হয়ে গেছে, শুধু এঁটেই হয়নি, 
আজ আমি সে কাজটীও শেষ ক'রে রাখতে চাই । 

রমজান-__আমি এ কথা সর্ধত্র প্রচার, করেছি, প্রস্তাব শুনে 

সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন ; এতে কারোই 

আপনি নেই । 



১৬৮ কম্মক্ষেত্র 

বাউল- নন্দ ! আমার কর্ম তো প্রার শেষ হ'য়ে গেল। আর 
: একটী প্রার্থনা তোমার কাছে করবো, আশা করি তুমি 

আমার সে প্রার্থনাটাও মণ্তুর কর্বে। 

নন্দলাল-_-আপনি আমার গুরু? আমি আপনার আজ্ঞাবহ 
ভৃত্য মাত্র, আদেশ করুন । 

বাউল--আমার মেরে বিগ্ভালয়ে অনেক মেয়ে তৈরী হয়েছেন । 
যে সকল ছেলেরা বিদেশে গিয়েছে, তাদের জন্যই আবার 

এই মেয়ে তৈরী করা। অনেক মেরে এমন আছেন 
যাদের যাবতীয় খরচ এ বিদ্যালয় থেকেই এতদিন 

চালাতে হয়েছে, অবশ্য এখন তারা নিজেদেরটা নিজেরাই 
ক'রে নিচ্ছেন । বাবা টাকা দিয়ে বিয়ে দেন, এমন অবস্থা 

অনেকেরই নেই, এদের বিবাহের যাবতীয় খরচ তোমা- 

কেই দিতে হবে। তবে ছেলের পণ আর মেয়ের 

গহণার বাবদ তোমায় কিছুই দিতে হবে না। আমাদের 

হাতে যে সব ছেলে তৈরী হয়েছে, তারা এটুকু স্বার্থ ত্যাগ 
করতে প্রস্তুত আছে | 

নন্দলাল--এ আর বড় কথা কি ?,. আমি আপনার আদেশ 

ব্রতের মতন পালন করবো । 

বাউল -.তুমি যে এ করবে, তা আমি জানি । মনে রেখো আদর্শ 

গৃহস্থ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমার এই বিরাট 
কর্মক্ষেত্রের আয়োজন । খাঁটি গৃহস্থ না হ'লে প্রকৃত 
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২ কন্মীবীর দেশে জন্মাবে না এই আমার বিশ্বাস। এ 

কন্মাক্ষেত্র ১৬৯ 

নন 
ছেলে মেয়ের হাত মিলিরে দিতে পান্ুল, সে গৃষস্থ দেশে 

ভিটিত হবে, এ আমি খুব জোর করেই ৰল্তে পারি। 

কারণ চ্বেলেরাও গ্যাগের' আদর্শে তৈরী, মেয়েরাও তাই 

জন্মাড়সিণ সেলাই এদের জীবনের সব্বশ্রেষ্ট ত্রত। 

“জননী *জব্বাভুমিষ্চ গাদপি। গরীরসী” এই মহামান্েই 
আন এ সব ছেলে-মেয়েদের দীক্ষিত করেছি । ভোগীর 

ঘরে কখনো তাগার জন্ম হয় না, সে আশা করাই ভূল । 

কন্খাবীর যদি পেতে চাও, তবে দেশে তাগী গুতন্থের 

গরতিষ্ঠা করো । আশ্রম বল্তেই মানুষ জঙ্গলের একটা 
কিছু মনে করেন, কিন্তু ত| নয়, গুহই আমাদে্ধ আশ্রমে 

পরিণত করতে হবে। ভারতের গতি গৃহই এক 
একখানা আশ্ুম, এ ভাবে যেদিন দেশকে গাড়ে তুলতে 

পারুবে, সেদিনই তোমরা জগৎ জয় করতে সক্ষম হবে, 
এর পুবের নয়। 

শি 

জলে 

রা 

1” ডি র্ 

নন্দলাল-- এ কথা গ্রুব সত্য, সন্দেহ নাই? আমি আর, একটা 

ইচ্ছা করেছি ! আমার জমিদারীতে যা আয় হয়, তাতেই 
আমার যখেই্। যে মিল্, প্রতিষ্ঠা করেছি, তা আমি 
দেশের ' সব্ব সাধারণকে দান ক'রে ব্দূতে চাই, যেন এর 

লভাংশ দেশের আপ।মর সাধারণ সকলেই পায়। তা 

*৮.. ৭) 



১৭৭ কর্মক্ষেত্র 

হ'লে সকলেই অর্থশালী হবে, কাজও সকলে দিগুণ 
উৎসাহে করবেন। 

বাউল-_ আনন্দম্--এসো নন্দ! আজ আমি তোমায় আলিঙ্গন 

ক'রে ধন্য হই। আজ' আমার ব্রত ষোল কলায় পূর্ণ 
হ'লেো।। দেশের ধনী, জমিদার সকলে দেখে লউন, 

এমনি ক'রে আপনাদেরও দেশের সেবাযু লাগতে হবে। 

দেশকে যদি ছুঃখ-দৈষ্তের হাত থেকে বাঁচাতে চান, তবে, 

এই পথ। দরিদ্রকে জানতে দিন যে আপনারা তাদের 
শৌষণকারীই নন্, পৌষণও আপনারাই করেন। তা! না 
হ'লে তাদের সারা পাবেন না। তারা সারা না দেওয়া 

পর্য্যস্ত হাজার হাজার কংগ্রেস কন্ফারেব্দেও আমাদের 

ঘুষ ভাজরে না। কিশোরি! নন্দকে কোল দেও, 
তোমাদের বংশ ধন্য হয়ে গেছে। দেশ ধন্য হয়ে গেছে, 

স্বর্গে দেবতারা ছুন্দুভী ধ্বনি কচ্ছেন। 

গীত । 

স্বরাজ সেদিন, মিলবে যেদিন, 
চাষার লাগিয়! কীদিবে প্রাণ, 
তাদের কণ্ে.ক্ঠ মিলায়ে 
সপ্তমে তোর! ভুলিবি তান। 

দেবতার আশিস্ বধিবে সেদিন, 

অজজঅ ধারায় মাথার পর 



কর্মক্ষেত্রে. 5৭৯. 

আসিবে নামিয়া নূতন শকতি, 

নব বলে সবে হবি বলিরান্, 
শক্তিতে হবি শক্তিমান্। 
কোটি কোটি মিলিত-কে 

তখনি, উঠিবে গান, 
যে গানে আবার হইবে মিলিত 

হিন্দু মুসলমান; 
মা-মা বলিয়া উঠিবে ফুকারা। 

তারতের নর-নারী,, 

পূর্ণাহুতি করিবে দান । 
সাধনার সিদ্ধি স্বরাজ তোদের 

তখনি হইবে মৃত্তিমান ॥ 

কিশোরীলাল--( নন্দকে বুকে নিয়ে) নন্দ! তোর ভেতরে ম্বে 
এত শক্তি লুকানো ছিল; তা পুর্বে বুঝ্তে পারি নি %. 
এখন আনন্দে মর্তে পারবো । আশীধ্বাদ করি, ম তোর 

মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত করুন 1 

যোগেনের প্রবেশ 

যোগেন--নরেন জাপান থেকে 

টেলিগ্রাম পেলাম, সে এক স 

পছছাবে। 
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নন্দলাল-__-আনন্দের কথা, ভাল ক'রে শেখা হয়েছে ভো! ?+ 

ঘোগেন-_-সে আমার বে পত্র দিয়েছে তাতে সে লিখেছে, আমি 

এখন সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারের সাথে ০1019026 কর্তে 
পাি। 

কিশেরীলাল- সাধে কিআর সমগ্র জগং বাঙ্গালীর মাথার 

গ্রশংসা করে ? এত বড় একটা শক্তি নীচে প পড়ে আছে 

শুধু ক্ষেত্রের অভাবে ! 

বাউল _ ক্ষেত্র না গেলে ছেলেরা শক্তি বিকাশ কনৃবে কি জঙ্গলে 

বসে? এ দেশের ছেলেরা গরুর শক্ত নিয়েই জন্মায়, 

ক্ষেত্রাভাবে ছেলেরা মলিন হয়ে পড়ে। ক্ষেত্র পেলে 
বাঙ্গালী যুবকের জগৎকে বিম্মিত ক'রে দিতে বড় বেশী 
সনয়ের প্রয়োজন করে না। যাক্, নন্দ ! তুমি এ ছেলের 

বিয়ের আয়োজন করো, আমি দেখে ভামার কর্ম্ম শেষ 

ক'রে বিদায় গ্রহণ করি। 

নন্দলাল--যে আজ্ঞে, আদি আজই এ বিবাহের আয়োজনে 
ব্রতী হবো । . 

বাউল-_ন্ুরেশ ! তোমার বিষঘ্প সম্পত্তি ফিরে পেয়েছ তো 
ভোমায় স্বর্ণপুর কাগজের 150100 করা হয়েছে । 

 কাগজখানা “এমন ভাবে লেখবে, যেন তার প্রতি বর্ণে 

অগ্নি বর্ষণ হয়। মান্ুৰ যেন কাগজ প'ড়ে জীবন তৈরী 
করতে পারে। “রাম বাবু জীঁজ 4১5 নারে ঢাকা 

$ 
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যাত্রা করলেন, কলিকাতার মোহনবাগান আজ শ্যাম 

বাগানকে তিনটে গোল দিয়েছে, ষ্টার থিয়েটারে আজ 

কনকলতা আর্ট দেখাব্নে”-ওদিষে আমাদের কাজ মেই। 

দেশ চায় এখন পথ, কাগজ দেশকে সে পথ দেখিয়ে 

দেবে। 151০1দের দায়িত্ব যে কত, তাদের আসন 
ঘে কত উচ্চ, হারাই যে দেশের চালক, এ কথা বর্তমান; 

সঙ্গয়ের 15010 মহাশয়ের! বোঝেন কিনা সেবিষয় 

আমার ঘোর সন্দেহ আছে । কারণ বর্তমান সময়ে ৮ 

কাগজ গপড়াও যা, আর কবির দলের সরকারের ছড়া! 

শোনাও তাই ব'লে মনে হয়। তুমি যেন তোমার 
দায়িত্ব ভুলে যেও না, দেশকে তোমার অনেক দিতে 

হবে। তোমার কাগজখান। যেন নিন্না-কুৎসা-বর্জিত 

হয়, ইহাই আমার আদেশ । আর স্মরণ রেখো, “জননী 

জন্মভুমিশ্চ ব্বর্গাদপি গরীয়সী |” 

সুরেশ--( চরণে পড়ে) আপনার এ মন্ত্র যেন আমার জীবনে 

মুক্তিমান হয়ে ওঠে, এই আশীর্বাদ করুন। আপনি 
আমার গুরু, আমার অনন্ত প্রণাম গ্রহণ করুন। 

বাউল -জয় হউক। নন্দ! তা. হ'লে তুমি এ ছেলের বিয়ের 
আয়োজন করো ।॥ কিশোরি ! চলো, গার্গীকে এই শুভ 

সংবাদট। দিয়ে আসি। 

: (সকলের প্রস্থান ) 



স্থান--গাগরি বিষ্ালঘ। 
গা, ছাত্রীগণ, বাউল । 

বাউল--গার্গী ! আনন্দ কর, মা তোর সাধনা পূর্ণ করেছেন । 
গার্গী-বাবার আজ এত আনন্দের কারণ কি জিজ্ঞেস কর্তে 

পারিকি? 

বাউল-্্বল্তেই তো! এসেছি মা! নন্দ ভার মিলটা দেশের 

সর্ব সাধারণকে দান করলেন। তোমার বিদ্যালয়ের 

মেয়েদের বিয়ের ভারও তিনি গ্রহণ করেছেন। সংপ্রতি 

নরেন জাপান থেকে ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে আস্ছে, তার জন্য 

একটি মেয়ে ঠিক করো, সে এলেই বিয়ে হবে । 

গার্গা- ছেলের বাবা এখান থেকে মেয়ে নিতে রাজী হবেন তো ? 

বাউল-_না হবার কারণ তো! কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বেথুন 
কলেজ আর ইডেন্ হাই স্কুলের মেয়েদেরই যখন সমাজ 
আনন্দের সহিত গ্রহণ কচ্ছেন, তার চেয়ে এই গৃহস্থ ঘরে 
তৈরী মেয়ের জাত কোন অংশে খাটে হ'য়ে যায় নি। 

গা্গী-ছেলের মত. হবে তো? , 
বাউল-_মেয়েও যেমন আমাদের হাতে তৈরী, ছেলেও তেমন 

আমাদেরই হানতে গড়া । তুমি মেয়ে ঠিক করো, তবে 

মনে রেখো, ছেলে ব্রাহ্মণ ; তাকে ব্রাহ্মণের মেয়েই দিতে 
হবে। 
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গাগীঁ- নার নরেন রা  কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, চর 
নাকি মেলে মেলে মিল না হ'লে বিয়ে হ'তে পারে না'। 

বাউল--এঁ মেলের প্রাচীরটে আমি ভেঙ্গে দিতে চাই। দেবীবর 

ঘটকের এ চারটে মেল্ ব্রাহ্মণ সমাজে চারটে প্রাচীর, 
চারি ভাগে বিভক্ত হওয়াঘ্ধ ব্রাহ্মণসমাজ আজ মরণের 

পথে &সে চাড়ায়েছে। মাতৃ-মন্ত্রে যে ছেলে দীক্ষিত, সে 

ওসব বাঁধন ছাদনের ভয় করে না, তুমি মেয়ে ঠিক করো৷। 

গার্গী--আমি নীরুপমাকে এ ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাই। 

ইনি এবারে আছ্ভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, শিল্প- 

বিগ্যায়ও ইনি শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। নরেন বাবুর 
, সাথে এর মিলন আনন্দদীয়কই হবে। দেখতেও ইনি 

বেশ সুন্দরী । ইনিও কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, তবে 
মেলে ছু'জনার মিল নেই, নরেন বাবু ফুলিয়া, নীরুপমা 

বল্পভী। মেয়ের বাবা সরকারী চাকুরী কর্তেন, এখন 

পেন্সন পাচ্ছেন। বড় সংসার, কোন কোন দিন উপোষ 

ক'রেও থাকতে হয়। তাকে আমি এক দিন মেল সম্বন্ধে 

জিজ্ঞেস করেছিলুম” তখন তিনি আমায় বলেছিলেন, 
মা, মেল দিয়ে কি হবে % ব্রাহ্মণবংশীয় ছেলে হলেই 

হলো। 
বাউল-_ঠিকই তো বলেছেন। অনেকেই এ মেলের প্রাচীর 

ভেঙ্গে দিতে ঈটচ্ছক, কিন্তু সমাজের ভয়ে কেউ অগ্রসর 
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চ্ছন না। আমরা টি দুর্বল হয়ে পড়েছি ষে, 

সমাজকে উচ্ছন্ন দিতেও গুস্তত; কিন্ত মেলের বাঁধন 

ভেঙ্গে সমাজকে প্রসারিত করতে ভীত। যাক এ সব 

কথা, মেয়ের কি কি প্রয়োজন তা আমায় একটা ফন্দ 

ক'রে দেবে; এ মাসের পনর তারিখে বিবাহের দিন 

ধার্য করা হয়েছে । মেয়ের বাবা মাকে আনবার জঙ্টে 

আজই লোক পাঠানো হবে, নন্দের বাড়ীতেই বিবাহ 
কাধ্য সম্পন্ন করা হবে। সকল মেয়েদেরই বলে দি 

তার! যেন বিয়ের জন্য কেউ ব্যস্ত না হন, তারা তাহাদের 

নিজকে তৈরী করুন, যোগ্যতানুসারে উপযক্ত বর এর! 

প্রত্যেকেই পাবেন 

(প্রস্থান) 

“মিলিতকঠে ছুলুধবনি” 
নীরুপমার প্রবেশ । 

নীর--আজ যে তোদের.বড় ঘট] দেখছি, বলি ব্াাপারখানা কি ? 

গার্গী-আজ যে আমাদের নীরু দিদির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির ভয়ে 

গেল। তোর বরাত “ভালো দিদি! বড় ভাল বর 

পেয়েছিস্। 7 

হেমা_বড় ভাল বর পেয়েছিস্ বোন্ একটু আনন্দ কর, একটু 
আনন্দ কর্ ॥ 
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গার্গীতোমরা এ বিদ্যালয়ে যারা আছো, তাদের কারো কপাল্সই, 
মন্দ নয়, সকলেই কন্মবীর স্বামী পাবে, তোমরা প্রকৃত, 

* গৃহিণী হ'তে পারলে হয়। 

জ্ঞানদা_( নীরুর চিবুক ধারে) হারে, বলি একটু কথা বল্ না, 
চুপ ক'রে রইলি কেন? 

নীরু_যাও, তোমরা আর ঠাট্টা ক'রো না। 

| মন্দাকিনী-হারে সত্যি বল্ছি, বাবা এসে ব'লে গেলেন। এখন 

একটু আনন্দ কর্। 

হেমা--আনন্দ আর করবে কি? দেখছ না হাসি মুখ ফুটে 
বেড়চ্ছে। আচ্ছা দিদি! তোমার বিয়ের কথা বাবা 

বলেন না কেন? 

গাগী--আমি চিরদিন ব্রহ্মচারিনী থেকে তোমাদের সেবা কর্বো, 
এই আমার ব্রত। তাই বাবা আমায় বিয়ে দেবেন না, 
আমার কুমারীই থাক্তে হবে । 

হেমী--তবে আমরাই বা বিয়ে বস্বো কেন? আমরাও কুমারী 

থেকে জগতের সেবা কষুবো । ৃ্ 
প্লারী--বিবাহিত জীবনই সুন্দর । বিষে না হলে জীবনের 

একদিক অপূর্ণ থেকে,যায়। গৃহিশীবুই দেশে প্রয়োজন 
বেশী। কুমারী ছু" একটী সমাজে আদর্শ থাকাও 

প্রয়োজন । বাবা বাল্যকাল থেকে আমায় এ আদর্শে ই 
সত) ও. ০ 
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শা ক'রে এনেছেন। যাক্ এ কথা পরে হবে; 

এখন আমরা নীরু দিদির বিয়ের যোগার করি গে। 

(হুলুধ্বনি দিতে দিতে সকলের প্রস্থাম ) 

সপ্তম দৃশ্য । 

স্থান__নন্দলালের বাড়ী । « 

নন্দলাল, কিশোরীলাল, বাউল, সুরমা, কাত্যায়নী, 
হরিদাস বাবু, গণেশ বাবু, গার্গী, নীরুপমা, 

ছাত্রীগণ, পুরোহিত, নরেন, 

যোগেন, সুরেশ । 

'বাউল--হরিদাস বাবুর এ মেরে গ্রহণ করতে কোন আপঞ্তি 
নেই তো? 

হরিদাস__গাগী দেবীর বিগ্ভালয়ে যে মেয়ে তৈরী হয়েছে সে 
মেয়ে সম্বন্ধে আমার বল্বার কিছুই নেই, আমি এ বিবাহে 

খুবই আনন্দিত হয়েছি । 

_বাউল-_গণেশ বাবু! 'আপনায় মেয়ে সংপান্রে প'ড়েছে তো? 

গণেশ্_এর চেয়ে ভাল ছোলে আর কৈ হ'তে পারে? আপনি 
মায় কন্যাদায় থেকে মুক্ত করুলেন, আমায় চিরদিনের 

জন্য খণপাশে আবদ্ধ করলে! । 

'রাউল-_ পুরোহিত মহাশয়! আপনি ছেলে মেয়ের হাত মিলিয়ে 
দিন । 

চু 
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নন্দলাল-_নরেন, নীরু, তোমরা তোমাদের বাবার পদধূলি নিয়ে 
প্রস্তুত হও । 

(উভয়ে সকলকে প্রণাম করিলেন ) 

( গণেশ বাবু কন্যা সম্প্রদান করিলেন ) 

( হুলুধবনি ) 

বাউল--নরেন, নীরু, আজ থেকে তোমাদের কন্মজীবন আরম্ত 

হ'লো।। যে মন্ত্রে তোমরা দীক্ষা শ্রহণ করেছ, সে মন্ত 

যেন ভুলে যেও না। দেশের সেবাই যেন তোমাদের 
জীবনের' সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হয়। ভোগের ভেতরে থেকেও 

, কেমন ক'রে ত্যাগী জীবন গড়ে তোলা যায়, সেইটেই 
তোমাদের বর্তমান ভারতকে দেখাতে হবে । 

নরেন--আপনি আশীর্বাদ করুন, তা হলেই আমি, আদর্শ গৃহস্থ 

হ'য়ে জগতের সেবা কর্তে সক্ষম হবো । 

নন্দলবি--নরেন ! তোমরা বিদেশে যাবার পরেই আমরা 

তোমাদের জন্য কর্মন্গেন্র তৈরী কুরে রেখেছি। আজ 
€থকে তুমি স্বর্ণপুর মিলের £59130917 [:1816৫াএর 

পদে নিযুক্ত হ'লে। "বর্তমানে তুমি তিন শত টাকা! 

মাইনে পাবে, ফে লোক আমরা বিদেশ থেকে দশ বছরের 
0০010 ক'রে এনেছি, তার আর চা" বছর বাকী 

আছে, এর ভেতরেই তুমি তোমার. সকল কাজ আয়ত্ত 



১৮৯: কর্মক্ষেত্র 
ছা পা পপি সিরাত পাসিলা উল দর জিলা সিসি সিলসিলা পপাসপাসছিলা বিটা ৯৮ তরি গসিপ শি পাস্তা পি স্পা স্পিিসসি  াকের ভিসা স_শসসস্টি এসপির এত পা 

ক'রে লও; যেন সে চলে গেলে আমাদের বসে থাকতে 

না হয়। তার কাজ শেষ হ'লেই আমরা তোমায় 

সে কার্যে নিযুক্ত করবো ; তখন তুমি পাঁচ শত টাকা 
মাইনে পাবে। 

নরেন--আপনাদের চরণাশীর্্বাদে আমি এখনি স্ব কাজ নিতে 

পারি। 

নন্দলাল-- তোমাকে পাকা করে নেবার জন্যও তাকে আর 

কিছুদিন রাখতে হবে। তারপরে যে ক'বছরের 

€59010770৮ ক'রে তাকে আমরা এনেছি, সে ক'বছর 

তাকে আমরা রাখতে বাধ্য । আর আমাদের [:081- 

£)6€]টী বড়ই ভাল লোক, কিনি ছেলেদের শিক্ষার 

জহ্য যথেষ্ট যত্ব নিয়ে থাকেন। একটা কাজ দশবার 

দেখাতে হ'লেও তার মুখে বিরক্তির ভাব আমি কখনো 

দেখিনি । 

078464585 আজ থেকে তোমাদের 
নূতন জীবন আ'রম্ত হছ'লো; দেখো! যেন ব্রত ভঙ্গ না হয়। 

তোষাদের আদর্শে ভারতের 'প্রতি গৃহস্থ পরিবার গঠিত 

হয়ে উঠুক, ইষ্টদেবের কাছে ইহাই আমার প্রার্থনা । 
ছ'জনে মিলে মৃহামন্ত্র উচ্চারণ বণরে আজ কর্তব্যের পথে 
অগ্রসর হও, ভয় নাই, মাভৈঃ ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল 

উচ্ছ। জয়ষুক্ত কর্বেন। প্রিয় পাঠক! গৃহস্থ তৈরী 



কন্মক্ষেত্র ে তব চি 

আমার জীবনের সাধনা । এই গৃহস্থ তৈরী করার জন্যাষট 

আমার এ “কন্মক্ষেত্রের আয়োজন । 

নরেন, নীরু_ 

( মিলিতকণ্ে ) 

*'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” 
( সকলের মিলিতকগে ) 

জননী জন্মভমিশ্চ ম্বর্গাদপি গরীয়সী” 

গীত | 

বাউল--- 

তরুণ হারুণ কিরণে প্রুকুতি, 

£শজেভে নূতন করিয়া : 

গ্রভাতি গাতিভে পঞ্চন রাগে । 

জাগরণ-গীতি পাপিয়া । 

পুলাকে বিশ্ব উঠিল শিহরি, 

খুলে গেছে সব কুটার-দ্ার, 
জাগালে! জসনী সন্তানগণে, 

লাগালো আপন করমে তার ; 

বন্দী মাহের চরণ 'ছু'খানি, 

আশিস্-সাগরে করিয়া স্লান, 

বাহিরিলা সব মন্ত কেশরী, 



৮ ৮ 

বর টা | উপ হ ॥ 

, কন্মক্ষের 

ধরিয়া মায়ের বিজয় গান ২ 

পো এব মায়ের আভয়, 

গিক্য়তভ একেএ অত্ণ ভয়। 
52117857587 ১০৭ ৬2:১5 এর!হ পপিণে 'লজয় তিলক, 

নরেন, তা রি 

সকলে কালীমাইকী জয় ) 

শালি তাপিনা তা চা 

পাতা ৮ 1 সদ ই ই. 
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